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Τμήμα Οδικών Μεταφορών – Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Λευκωσία 
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Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
 

Πρόσκληση για Απόψεις 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
 

Τροποποίηση του περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη Και Δοκιμή) 
Νόμου του 2000. 

 

         
 
Το προσχέδιο αυτό τίθεται στις 05/10/2015 για απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο.  
 
Πρόσκληση για απόψεις αποστάληκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση 
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/ για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
 

Σκοπός των προτεινομένων τροποποιήσεων είναι η πιο αποτελεσματική επιτήρηση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας καθώς και η επικαιροποίηση των προβλεπόμενων τελών. Προς το 
σκοπό αυτό στο προσχέδιο νομοσχεδίου προβλέπονται: 

(i) Αύξηση της διάρκειας ισχύος της άδειας επίδειξης και δοκιμής από 6 μήνες σε 12. Η 
άδεια επίδειξης και δοκιμής θα ισχύει για περίοδο 12 μηνών, από 1η Ιανουαρίου 
μέχρι 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

(ii) Αναγραφή στις πινακίδες, που εκδίδονται σύμφωνα με τον υπό αναφορά νόμο, του 
έτους για το οποίο ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής. 

(iii) Διευκρίνιση ότι οι πινακίδες είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους 
για σκοπούς μετακινήσεων που αφορούν την ετοιμασία ενός οχήματος για να 
πωληθεί. 

(iv) Ρύθμιση των τελών που καταβάλλονται για έκδοση: 

i. Άδειας επίδειξης και δοκιμής (από €683,44 ανά εξάμηνο σε €1300 ανά έτος). 

ii. Κάθε ζεύγους πινακίδων (από €85,43 ανά εξάμηνο σε €200 ανά έτος). 
 

 
Με βάση τα πιο πάνω, επισυνάπτεται προσχέδιο Νόμου που ετοίμασε το Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το 
επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τις 06/11/2015, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς, 
χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω διευθύνσεις: 
 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  imiltiadou@rtd.mcw.gov.cy 
 

Τηλεομοιότυπο:   22354030 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
     1425 Λευκωσία 
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Νομοσχέδιο με τίτλο 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 

 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

56(Ι) του 2000 

191(Ι) του 2002 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων (Επίδειξη Και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων 

(Επίδειξη Και Δοκιμή) Νόμους του 2000 έως του 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων (Επίδειξη Και Δοκιμή)  Νόμοι του 2000 έως του 2015. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3) και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, των νέων εδαφίων (4), (5) και (6): 

 «(3) Η άδεια επίδειξης και δοκιμής ισχύει για περίοδο 12 μηνών, 

από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους και παρέχει 

στον κάτοχο αυτής το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε 

δρόμο μη εγγεγραμμένα ή ακινητοποιημένα μηχανοκίνητα 

οχήματα, τα οποία ο έμπορος εμπορεύεται, για σκοπούς επίδειξης 

ή δοκιμής σε πιθανούς αγοραστές, τηρώντας τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων 

(Επίδειξη Και Δοκιμή)  Νόμων του 2000 έως του 2015 για χρήση 

τέτοιων οχημάτων. 

 

 (4) Σε περίπτωση που εκδίδεται νέα άδεια ή ανανεώνεται άδεια 

που εκδόθηκε με βάση της διατάξεις του βασικού νόμου, αυτή 

ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

του έτους εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ ο παρών Νόμος, το δε 
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τέλος που καταβάλλεται υπολογίζεται κατ’ αναλογία του τέλους 

που προνοείται στο Μέρος (ΙΙ) του Παραρτήματος, στη βάση των 

μηνών που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του εν λόγω έτους, στους 

οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας εντός του οποίου εκδίδεται ή 

ανανεώνεται η άδεια.  

 

 (5) Ανανέωση άδειας επίδειξης και δοκιμής που δεν αναφέρεται 

στο εδάφιο (4) πραγματοποιείται, μετά από αίτηση του κατόχου 

της, το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας και 

η νέα άδεια ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 

άδειας που ανανεώνεται, αφού καταβληθεί το τέλος που 

προνοείται στο Μέρος (ΙΙ) του Παραρτήματος. 

 

 (6) Αδειούχος έμπορος που παραλείπει να ανανεώσει άδεια 

επίδειξης και δοκιμής που κατέχει σύμφωνα με το εδάφιο (4) ή, 

ανάλογα με την περίπτωση, εντός της προθεσμίας που προνοείται 

στο εδάφιο (5), και δεν τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του 

άρθρου 7, επιβαρύνεται, κατά την ανανέωση της άδειας, με 

επιπρόσθετο ποσό που ισούται με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 

του ποσού που καταβάλλεται για την ανανέωση της 

συγκεκριμένης άδειας. 

 

 (7) Άδεια που εκδόθηκε για αδειούχο έμπορο που αναστέλλει ή 

τερματίζει τις δραστηριότητες του θεωρείται ακυρωμένη και 

εφαρμόζονται για αυτόν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 

7.». 

  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (1) Mε την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) αυτού και την προσθήκη αμέσως 

μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):  
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«(ε) το έτος για το οποίο ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής και 

η συγκεκριμένη πινακίδα.». 

 

 (2) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 4 αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6) και (7): 

 

 «(5) Πινακίδες που παραχωρήθηκαν με βάση το βασικό νόμο 

ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ ο παρών 

Νόμος.  

 

 (6) Πινακίδες που παραχωρούνται για το έτος που έπεται του 

έτους εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ ο παρών Νόμος και 

μετέπειτα ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 

όσο διάστημα ισχύει η άδεια επίδειξης και δοκιμής που εκδίδεται 

δυνάμει του άρθρου 4. 

 

 (7) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί πινακίδες που δεν επιτρέπονται 

σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) διαπράττει αδίκημα και σε 

περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 

ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων Ευρώ ή και 

με τις δύο αυτές ποινές.». 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά 

το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

 (3) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, 

δεν απαιτείται επαγγελματική άδεια για τον οδηγό που οδηγεί 

φορτηγό ή λεωφορείο για μη εμπορικούς σκοπούς, το οποίο 

κυκλοφορεί με πινακίδες δοκιμής σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου και δεν μεταφέρει φορτίο ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, επιβάτες. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμιση του 

υφιστάμενου εδαφίου (3) σε (4) και την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 (3) Επιτρέπεται η χρήση των πινακίδων που παραχωρούνται με 

βάση το άρθρο 4 από αδειούχο έμπορα σε μη εγγεγραμμένο ή 

ακινητοποιημένο όχημα που εμπορεύεται, για σκοπούς 

μετακινήσεων του οχήματος από το σημείο άφιξης του στη 

Δημοκρατία, όπως λιμάνια, προς χώρους αποθήκευσης και από 

ένα χώρο αποθήκευσης ή επίδειξης σε άλλο καθώς και για 

σκοπούς ετοιμασίας του οχήματος για την πώληση του όπως 

μετακινήσεων προς και από τεχνίτες οχημάτων και χώρους και 

συνεργεία πλυσίματος και καλλοπισμού οχημάτων. 

  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

φράσης «τα στοιχεία εκτελώνισης του οχήματος (τύπος C72Α),» από το 

εδάφιο (1) αυτού (6η και 7η γραμμη). 

  

  

 

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

(1) Στο Μέρος (Ι) αυτού διαγράφονται οι λέξεις «έξι μηνών» (έκτη 

γραμμή του κειμένου του εν λόγω Μέρους) και αντικαθίσταται η 

ένδειξη «£» με την ένδειξη «€». 

 

 

 (2) Το Μέρος (ΙΙ) αυτού αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Μέρος ΙΙ: 
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 Μέρος ΙΙ 

(άρθρα 3 και 4) 

 

Τέλη: 

 

€1300 για έκδοση άδειας επίδειξης και δοκιμής 

 

€25 για έκδοση πιστού αντίγραφου άδειας επίδειξης και δοκιμής 

 

€200 για κάθε ζεύγος πινακίδων (ανεξάρτητα της ημερομηνίας 

παραχώρησης τους). 

 

 

 

 


