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Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 128(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2010 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

96(Ι) του 2000 
97(Ι) του 2003 

156(Ι) του 2003 
168(Ι) του 2006 

69(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης 

Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 έως 2010 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμοι του 2000 έως του 2020.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
 

«108(Ι) του 2010.  "Επόπτης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των 
 Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙». 

 



 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «τις χίλιες 
λίρες» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)»

. 
   
  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «τις δύο 

χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000)»
. 
και 

   
  (γ)  με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(9)(α) Σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1), μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης 
απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης του εν λόγω μηχανοκίνητου 
οχήματος και δύναται να το κατακρατήσει μέχρι να εκδοθεί για αυτό 
τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

   
 
 

47(Ι) του1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
75(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(Ι) του 2020 
133(Ι) του 2020. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθμισης γίνει από 
τα προαναφερόμενα πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων του περί 
Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.  

  (β) Όχημα που κατακρατείται με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου (α), δύναται να μετακινηθεί από μέλος της Αστυνομίας ή 
Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε 
κατάλληλο, κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνομίας, χώρο. 

   
  (γ) Όχημα που βρίσκεται σε χώρο που αναφέρεται στις διατάξεις 

της παραγράφου (β), παραλαμβάνεται από τον κάτοχό του ή τον 
ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό τους, εφόσον εκδοθεί για αυτό τέτοιο 
ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και εφόσον αυτό μετακινηθεί σε 
κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), 
καταβάλλονται από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή αντιπρόσωπό 
τους, πριν αυτό παραληφθεί από αυτούς, τα πραγματικά έξοδα της 
μετακίνησης και φύλαξής του, εάν προκύψουν. 
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73(I) του 2004 
94(I) του 2005 
28(I) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(I) του 2008 
36(I) του 2010 

169(I) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(I) του 2015 
64(I) του 2016 
99(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(I) του 2018 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(I) του 2019. 

(δ) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα 
όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) ή αν το όχημα δεν 
παραληφθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης 
ή ο κάτοχός του ενημερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό Αστυνομίας για 
να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη περιουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Αστυνομίας Νόμου.». 

   
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 129(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 129(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 
            ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2020 

 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991  
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 

5(Ι) του 1996 
45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 

1(Ι) του 1999 
18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 
56(Ι) του 2000 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 
243(Ι) του 2004 
255(Ι) του 2004 
270(Ι) του 2004 
153(I) του 2005 

6(I) του 2006 
71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 
107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008  
102(Ι) του 2008 
113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 
8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2013 

1(Ι) του 2014 
11(Ι) του 2014 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 μέχρι (Αρ. 2) του 2020. 
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121(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 
189(Ι) του 2014 

10(I) του 2015 
24(Ι) του 2015 
29(I) του 2015 

202(Ι) του 2015 
1(Ι) του 2016 

12(Ι) του 2016 
14(Ι) του 2016 

103(Ι) του 2017 
   8(Ι) του 2018 
 93(Ι) του 2018 

154(Ι) του 2018 
47(Ι) του 2019 
61(Ι) του 2019 

146(Ι) του 2019 
105(Ι) του 2020. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
  

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ιστ) αυτού, της φράσης «τας διακοσίας λίρας» 
(δεύτερη γραμμή), με τη φράση και τον αριθμό «τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000)»∙ και  

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιθ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «(ιθΑ)  για  να  ρυθμίσει θέματα που αφορούν στην κατακράτηση, μετακίνηση και φύλαξη μηχα-

νοκίνητου οχήματος∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «τας £1000» (έκτη γραμμή), με τη 
φράση «τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000)»

. 
   
 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της φράσης «τας £1000» (έβδομη γραμμή), με 

τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000)»
. και 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   

 
 

174 του 1986 
  33(Ι) του 2000 
108(Ι) του 2001 
  50(Ι) του 2003 
 60 (Ι) του 2003 
173(Ι) του 2003 
  24(Ι) του 2006 
    5(Ι) του 2007 
  89(Ι) του 2012 
  47(Ι) του 2015 
  56(Ι) του 2015 
  13(Ι) του 2016 
116(Ι) του 2018 
138(Ι) του 2018 

  131(Ι) του 2020. 

«(8) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων των 
εδαφίων (3) ή (5) και ταυτόχρονα οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 5 ή 11Β του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ή/και σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000). 

    (9) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (8) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη 
του, οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με βάση το εν λόγω εδάφιο, το 
Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλε-
πόμενες στο εν λόγω εδάφιο. 

   

559



  (10) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (9), στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο 
που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
καταδίκης του ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει 
σκόπιμο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «τας £1500 (όγδοη γραμμή), με τη 
φράση «τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000)» ∙και  

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ταυτό-

χρονα καταδικάζεται για οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 ή 11Β του 
περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο 
που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης του ή για 
μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
αυτού. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού, με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

 «Αμελής 
οδήγηση. 

8.-(1)(α) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να 
καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη 
μέριμνα για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την οδό, είναι ένοχος αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι 
(6) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ 
(€1.500). 

   
  (β) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να 

καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη 
μέριμνα για άλλα πρόσωπα, που χρησιμοποιούν την οδό, και προκαλεί ζημιά σε 
περιουσία, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή/και σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). 

   
  (γ) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να 

καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη 
μέριμνα για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την οδό, και προκαλεί σωματική βλάβη 
είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι 
χιλιάδες ευρώ (€6.000). 

   
  (2) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και 

ταυτόχρονα καταδικάζεται για οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 ή 
11Β του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας 
οδηγού για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
της καταδίκης ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.».  

  
Διαγραφή  
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου διαγράφεται.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τας £1000» 

(έβδομη γραμμή), με τη φράση «τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τας £150» 

(έβδομη γραμμή), με τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(1)(α) Δικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα που 
προβλέπεται στις διατάξεις των νόμων ή στις πρόνοιες των δυνάμει αυτών 
εκδιδόμενων Κανονισμών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος 
εδαφίου, δύναται να επιβάλει, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικά σε 
αυτούς, στέρηση του δικαιώματός του να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες: 

   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ίδιο αδίκημα διαπραχθεί εντός τριών (3) 

ετών από την καταδίκη, τότε η στέρηση του δικαιώματός του να κατέχει ή να 
λαμβάνει άδεια οδήγησης που δύναται να επιβάλει το Δικαστήριο δεν είναι 
μικρότερη των δύο (2) μηνών. 

   
  (β)  Οι νόμοι που αναφέρονται στην παράγραφο (α) είναι οι ακόλουθοι: 

  

 
 
 

29(Ι) του 2004 
4(Ι) του 2006 

168(Ι) του 2007 
14(Ι) του 2010 

 138(Ι) του 2011 
 80(Ι) του 2013 

161(Ι) του 2015 
176(I) του 2017 

91(I) του 2018 
                                  129(Ι) του 2019. 

  

(i)      Ο περί  Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος∙ 

(ii)     Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος
. 

(iii)    Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος
. 

94(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2010 
79(Ι) του 2012 

205(Ι) του 2014 
88(Ι) του 2016 
49(Ι) του 2017 
48(Ι) του 2018 
86(Ι) του 2019 

                                  130(Ι) του 2020. 
 

(iv)     Ο περί Άδειας Οδήγησης
. 

86(Ι) του 2007 
67(Ι) του 2010 

146(Ι) του 2015 
87(Ι) του 2016 
45(I) του 2017. 

 

  (v)    Ο  περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών  Ορι-
σμένων Οχημάτων Νόμος

. 

80(Ι) του 2011 
158(Ι) του 2015 
112(Ι) του 2019. 

 

(vi)     Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος
. 

                                      3(Ι) του 2007. (vii)   Ο  περί  της  Αρχικής  Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των 
Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη 
Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος

. 

96(Ι) του 2000 
97(Ι) του 2003 

156(Ι) του 2003 
168(Ι) του 2006 

69(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2010 

                                 128(Ι) του 2020. 
 
 

(viii)  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) 
Νόμος

. 
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Κεφ.154. 
       3 του 1962 
     43 του 1963 
     41 του 1964 
     69 του 1964 
     70 του 1965 

5  του 1967 
     58 του 1967 
     44 του 1972 
     92 του 1972 
     29 του 1973 
     59 του 1974 
       3 του 1975 
     13 του 1979 
     10 του 1981 
     46 του 1982 
     86 του 1983 
   186 του 1986 
   111 του 1989 
   236 του 1991 
    6(Ι) του 1994 
    3(Ι) του 1996 
  99(Ι) του 1996 
  36(Ι) του 1997 
  40(Ι) του 1998 
  45(Ι) του 1998 
  15(Ι) του 1999 
  37(Ι) του 1999 
  38(Ι) του 1999 
129(Ι) του 1999 
  30(Ι) του 2000 
  43(Ι) του 2000 
  77(Ι) του 2000 
162(Ι) του 2000 
169(Ι) του 2000 
181(Ι) του 2000 
  27(Ι) του 2001 
  12(Ι) του 2002 
  85(Ι) του 2002 
144(Ι) του 2002 
145(Ι) του 2002 
  25(Ι) του 2003 
  48(Ι) του 2003 
  84(Ι) του 2003 
164(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2004 
  31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 
130(Ι) του 2006 
126(Ι) του 2007 
127(Ι) του 2007 
  70(Ι) του 2008 
  83(Ι) του 2008 
  64(Ι) του 2009 
  56(Ι) του 2011 
  72(Ι) του 2011 
163(ι) του 2011 
167(ι) του 2011 
  84(Ι) του 2012 

95(I) του 2012 
134(I) του 2012 
125(I) του 2013 
131(I) του 2013 

87(I) του 2015 
91(I) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(Ι) του 2016 

(ix)    O  περί  Ποινικού  Κώδικα Νόμος, για τα αδικήματα των άρθρων 210 και 
235Α.». 
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43(Ι) του 2016 
31(Ι) του 2017 
72(I) του 2017 
23(Ι) του 2018 
24(Ι) του 2018 

108(Ι) του 2018 
                                 134(Ι) του 2020. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20Α 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 20Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(2) Οι βαθμοί ποινής που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) επιβάλλονται 

σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 
  

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ  
ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΣΤΗΛΗ 
 

ΤΡΙΤΗ 
ΣΤΗΛΗ 

 

Αδίκημα  
Κατώτατος 

Αριθμός 
Βαθμών 

Ανώτατος 
Αριθμός 
Βαθμών 

 
1. Πρόκληση θανάτου 
λόγω αλόγιστης 
απερίσκεπτης ή 
επικίνδυνης πράξης. 
 

 
Άρθρο 210 του 

Ποινικού Κώδικα  
Κεφ. 154. 5 10 

2. Εγκατάλειψη του 
τόπου ατυχήματος χωρίς 
παροχή βοήθειας. 

άρθρο 235Α του 
Ποινικού Κώδικα  

Κεφ. 154. 
5 10 

 
3. Οδήγηση με μη 
ελεύθερα χέρια (κινητό 
τηλέφωνο) 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 58(14)(α)(ι) 

2 4 

 
Οι βαθμοί ποινής διπλασιάζονται σε περίπτωση που 
το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης 
ειδοποίησης εξώδικου προστίμου ή την ημερομηνία 
καταδίκης του.  

4 8 

 
4(α) Ταχύτητα – 
παράβαση ανώτατου ή 
κατώτατου ορίου μέχρι 
30% του επιτρεπόμενου. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος του 1972, 
άρθρο 6. 

1 3 

 
4(β) Ταχύτητα – 
παράβαση ανώτατου ή 
κατώτατου ορίου από 
31% μέχρι 50% του 
επιτρεπόμενου. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος του 1972, 
άρθρο 6. 

2 4 

 
4(γ) Ταχύτητα – 
παράβαση ανώτατου ή 
κατώτατου ορίου από 
51% μέχρι 75% του 
επιτρεπόμενου. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος του 1972, 
άρθρο 6 

3 6 

  4 8 
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4(δ) Ταχύτητα – 
παράβαση ανώτατου ή 
κατώτατου ορίου πάνω 
από 75% του 
επιτρεπόμενου. 

Ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως 
Νόμος του 1972, 

άρθρο 6 
 
5. Οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλης: 

   

 
(α) Για οδηγούς που 
αναφέρονται στο άρθρο  
5(2)(α) του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου: 

 
Ο περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμος 
του 1986, 

άρθρα 5 και 6 

  

 
(ι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει το 
καθορισμένο στο νόμο 
όριο και είναι μικρότερη 
των 36 μg/100ml ή των 
82 mg/100ml, αντίστοιχα, 

 1 3 

 
(ιι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 35 
μg/100ml ή των 81 
mg/100ml αντίστοιχα, και 
είναι μικρότερη των 56 
μg/100ml ή των 127 
mg/100ml, αντίστοιχα, 

 3 6 

 
(ιιι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 55 
μg/100ml ή τα 126 
mg/100ml αντίστοιχα, 
αλλά είναι μικρότερη των 
71 μg/100ml ή των 161 
mg/100ml αντίστοιχα, 

 4 8 

 
(ιv) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 
70μg/100ml ή τα 160 
mg/100ml αντίστοιχα, 
 

 5 10 

(β) για οδηγούς που 
αναφέρονται στο άρθρο  
5(2)(β) του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου: 

Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμος 

του 1986, 
άρθρα 5 και 6 

  

 
(ι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει το 
καθορισμένο στο νόμο 
όριο και είναι μικρότερη 
των 23 µg/100ml ή των 
52 mg/100ml αντίστοιχα, 

 1 3 

 
(ιι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 22 

 3 6 

564



µg/100ml ή τα 51 
mg/100ml αντίστοιχα, 
αλλά είναι µικρότερη των 
36 µg/100ml ή των 
82mg/100ml αντίστοιχα. 
 
(ιιι) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 35 
µg/100ml ή τα 81 
mg/100ml αντίστοιχα, 
αλλά είναι µικρότερη των 
56µ g/100ml ή των 
127mg/100ml αντίστοιχα 

 4 8 

 
(ιv) σε περίπτωση που η 
αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 55µ 
g/100ml ή τα 126 
mg/100ml αντίστοιχα. 

 5 10 

 
6. Άρνηση ή αποφυγή 
παροχής δείγματος 
εκπνοής. 

 
Ο περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμος 
του 1986, 

άρθρα 6(5) και 7(4) 

5 10 

 
7. Οδήγηση υπό την 
επήρεια ναρκωτικών 

 
Ο περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμος του 
1986, 

άρθρο 11Β. 

5 10 

 
8. Άρνηση ή αποφυγή 
παροχής δείγματος 
σάλιου 

 
Ο περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμος του 
1986, 

άρθρο 11Γ(7) 

5 10 

9.Αλόγιστη ή επικίνδυνη 
οδήγηση 

 

Ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως 
Νόμος του 1972, 

άρθρο 7. 

3 6 

 
10. Αμελής οδήγηση. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος του 1972, 
άρθρο 8. 

3 6 

 
11. Παράλειψη 
συμμόρφωσης με 
φωτεινούς σηματοδότες 
τροχαίας 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Καν.66Α, 66Β και 72. 

3 6 

 
12. Μη χρήση 
προστατευτικού κράνους. 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 59(2). 

3 6 

 
     13. Ζώνες Ασφαλείας –      

παράλειψη 
 

(α) εγκατάστασης 
(β) χρήσης από οδηγούς 

Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμος του 

1986, 
άρθρα 14, 15, 15Α. 

 

3 6 
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 (γ) χρήσης από επιβάτες. 
 
 
 14.(α) Εγκατάλειψη 
οχήματος σε επικίνδυνη 
θέση. 

 
 

Ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως 
Νόμος του 1972, 

άρθρο 14. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
14.(β) Εγκατάλειψη 
οχήματος χωρίς τις 
αναγκαίες προφυλάξεις. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμος του 1972, 
άρθρο 14. 

1 2 

 
15. Στάθμευση στην 
αντίθετη πλευρά της 
πορείας του οχήματος. 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 58(9)(β). 

1 2 

 
16. Οδήγηση χωρίς 
ασφαλιστήριο ευθύνης 
έναντι τρίτου. 

 
Ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Ασφάλιση 

Ευθύνης Έναντι 
Τρίτου) Νόμος του 

2000,  
άρθρο 3(1)(α). 

3 6 

 
17. Οδήγηση με μη 
ελεύθερα χέρια (άλλο 
αντικείμενο εκτός κινητού 
τηλεφώνου). 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 
58(14)(α)(ιι). 

1 3 

 
18. Παραβίαση της 
συνεχούς λευκής 
γραμμής. 

 
Οι περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 

Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 58(4)(α). 

2 4 

 
 
19. Παράβαση σχετικά με 
σιγαστήρα και θάλαμο 
διαστολής. 

 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του 1984, 

Κανονισμός 50(Ι7).∙ και 

2 4»∙ 

 

  
  
   (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
      «(α)  Η προσφορά επιβολής βαθμών ποινής επιτρέπεται μόνο για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, εκτός της 4(δ) αυτής, 5, εκτός της 5(α)(ιv) 
και της 5(β)(ιv) αυτής, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

11. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 130(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 130(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2019 
   
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός  
τίτλος. 

94(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2010 
79(Ι) του 2012 

205(Ι) του 2014 
88(Ι) του 2016 
49(Ι) του 2017 
48(Ι) του 2018 

86(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2019 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Άδειας Οδήγησης Νόμοι του 2001 έως 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:  
 

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, 
περιλαμβανομένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 57Β.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «οδήγησης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή κατά παράβαση όρου που του 
επιβάλλεται, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 15». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:  
 

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να επιβάλει όρους επί της άδειας οδήγησης, 
περιλαμβανομένων των πρόσθετων ή περιοριστικών ενδείξεων που καθορίζονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 57Β.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 49 
αυτού. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρο 49 αυτού, με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

 «Οδήγηση 
χωρίς άδεια 
οδήγησης. 

49.-(1) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο 
τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, χωρίς να έχει 
εκδοθεί άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος που 
οδηγείται ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου, ανάλογα με την περίπτωση και- 

   
  (α)  δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των 

διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 
για την απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία 
οχημάτων στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, είναι 
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές

. ή 
   
  (β)  έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των 

διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 
για την απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία 
οχημάτων στην οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, είναι 
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
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έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ 
(€6.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

   
       (2) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο 

ή άλλο δημόσιο χώρο, του οποίου ή άδεια οδήγησης ή η άδεια οδήγησης 
μαθητευομένου έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
40, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή/και στις 
δύο αυτές ποινές. 

   
      (3) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου 

οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου 
που του επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο αυτές 
ποινές. 

   
       (4) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου 

οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, με άδεια οδήγησης ή 
άδεια οδήγησης μαθητευομένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει, είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή/και στις δύο 
αυτές ποινές. 

   
       (5) Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αμοιβής ή μη, σε άλλο 

πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο 
δημόσιο χώρο, για το οποίο πρόσωπο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων 
(1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές. 

   
       (6) Πρόσωπο το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του 
παρόντος άρθρου, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να έχει τον έλεγχο 
μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, είναι 
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και 
στις δύο αυτές ποινές. 

   
       (7) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (6), σε περίπτωση 

που το πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος 
δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται δυνάμει των 
διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 για την 
απόκτηση άδειας οδήγησης για την κατηγορία ή υποκατηγορία οχημάτων στην 
οποία κατατάσσεται το συγκεκριμένο όχημα, θεωρείται ότι το πρόσωπο που 
έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την κηδεμονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή 
ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο 
να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση του γεγονότος. 

   
  

47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 

     (8) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση εξώδικης ρύθμισης η οποία 
γίνεται με βάση τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμου, μέλος της Αστυνομίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με βάση 
νόμο πρόσωπο, απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης από το πρόσωπο για 
το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του 
παρόντος άρθρου.». 
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32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
71(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(Ι) του 2020 
133(Ι) του 2020. 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 49 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Ταχεία εκδίκαση. 
 
 
 
   Κεφ. 155. 

93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 
9(Ι) του 1992 

10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 
219(Ι) του 2004 

57(Ι) του 2007 
9(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2011 
165(Ι) του 2011 

7(Ι) του 2012 
21(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2012 
23(Ι) του 2013 
16(Ι) του 2014 
42(Ι) του 2014 

186(Ι) του 2014 
129(Ι) του 2018. 

49Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη 
οποιουδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα, προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου, 
μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή 
για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 24 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή για να εκδοθεί διάταγμα 
απαγόρευσης οδήγησης μηχανοκινήτου οχήματος εκκρεμούσης της διερεύ-
νησης της υπόθεσης: 

  
 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991  
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 

5(Ι) του 1996 
45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 

1(Ι) του 1999 
18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999 

(α)  οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με ταχύτητα που υπερβαίνει το 
75% του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του 
άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινή-
σεως Νόμου, 
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117(Ι) του 1999 
56(Ι) του 2000 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 
243(Ι) του 2004 
255(Ι) του 2004 
270(Ι) του 2004 
153(I) του 2005 

6(I) του 2006 
71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 
107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008  
102(Ι) του 2008 
113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 
8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2013 

1(Ι) του 2014 
11(Ι) του 2014 

121(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 
189(Ι) του 2014 

10(I) του 2015 
24(Ι) του 2015 
29(I) του 2015 

202(Ι) του 2015 
1(Ι) του 2016 

12(Ι) του 2016 
14(Ι) του 2016 

103(Ι) του 2017 
   8(Ι) του 2018 
 93(Ι) του 2018 

154(Ι) του 2018 
47(Ι) του 2019 
61(Ι) του 2019 

146(Ι) του 2019 
105(Ι) του 2020. 

  
 
 

174 του 1986 
33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001 
50(Ι) του 2003 
60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2006 

5(Ι) του 2007 
89(Ι) του 2012 
47(Ι) του 2015 
56(Ι) του 2015 
13(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2018 
138(Ι) του 2018 

131(Ι) του 2020. 

(β)  οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με αναλογία αλκοόλης στην 
εκπνοή ή στο αίμα που υπερβαίνει τα 70μg/100ml ή τα 
160mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου, 
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  (γ)  οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος με αναλογία αλκοόλης στην 

εκπνοή ή στο αίμα που υπερβαίνει τα 55μg/100ml ή τα 
126mg/100ml αντίστοιχα, κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου, 

   
  (δ)  άρνηση ή αποφυγή καθ’ οιονδήποτε τρόπον παροχής δείγματος 

εκπνοής κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (5) του 
άρθρου 6 ή των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7 του περί 
Οδικής Ασφάλειας Νόμου, 

   
  (ε)  οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος καθόσον χρόνο ισχύει δικαστική 

στέρηση ικανότητας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53. 
   
  (2) Η διαπίστωση της παράβασης εξακριβώνεται, ανάλογα με την περί-

πτωση: 
   
  

 
55(Ι) του 2001 
87(Ι) του 2003 

176(Ι) του 2006. 

(α)  Για ταχύτητα, με συσκευή ταχυμέτρου (ραντάρ) που χρησιμοποιεί η 
Αστυνομία ή με συσκευή φωτοεπισήμανσης όπως αυτή ορίζεται 
στον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισή-
μανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, ή/και 

   
  (β)  για αλκοόλη, με συσκευή τελικής εξέτασης, όπως αυτή ορίζεται 

στον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο. 
   
  (3) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυ-

στέρηση. 
   
  (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το 

δικαστήριο δύναται, μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την 
κράτηση του κατηγορούμενου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού 
αυτός δώσει ικανοποιητική, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα 
εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ημερομηνία ακρόασης της 
υπόθεσης και σε τέτοια περίπτωση να απαγορεύσει στον κατηγορούμενο την 
οδήγηση μηχανοκινήτου οχήματος για χρονική περίοδο μέχρι την ολοκλή-
ρωση της δικαστικής διαδικασίας.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 

«δυνάμει του» (τρίτη γραμμή), της φράσης «άρθρου 49Α ή του». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

8.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                              Ν. 131(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 131(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 

       
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

174 του 1986 
33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001 
50(Ι) του 2003 

60 (Ι) του 2003 
173(Ι) του 2003 

24(Ι) του 2006 
5(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2012 
47(Ι) του 2015 
56(Ι) του 2015 
13(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2018 
138(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως (Αρ. 2) του 2018 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 έως 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην  κατάλληλη  αλφαβητική 

σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
 
 
«108(Ι) του 2010.  “Επόπτηςˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εποπτών  

   Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Mε την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, του αριθμού «(vi)» (δεύτερη γραμμή), με 
τον αριθμό «(vii)».  

   
  (β)  με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (β) 

αυτού, με άνω τελεία  
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και» και της 

ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (vii): 
   

     «(vii)  Πρόσωπο  το οποίο στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδή-
γησης μηχανοκίνητου οχήματος από Δικαστήριο:  

  Νοείται ότι, για πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας υποπα-
ραγράφου, οι διατάξεις αυτής ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της 
στέρησης του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου 
οχήματος: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών, 

το ίδιο πρόσωπο στερηθεί εκ νέου του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια 
οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος από δικαστήριο, η περίοδος των τριών ετών 
λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία της νέας στέρησης.». 
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Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Απαγόρευση 
οδήγησης και 
κατακράτηση 
οχήματος. 

10A.-(1) Σε περίπτωση που-  
 

   (i) μηχανοκίνητο όχημα οδηγείται από πρόσωπο κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 5∙  

 
(ii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπον να παράσχει 

δείγμα εκπνοής, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (5) του 
άρθρου 6∙  

 
(iii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο 

αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για διενέργεια τελικής εξέτασης ή αρνείται 
ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να παράσχει δείγμα εκπνοής, κατά 
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7, 

   
  μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης του εν 

λόγω μηχανοκίνητου οχήματος από το πρόσωπο που προβαίνει στην παράβαση 
και δύναται να κατακρατήσει το όχημα για  περίοδο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες, εκτός εάν το μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα από άλλο 
πρόσωπο. 

   
        (2) Όχημα που κατακρατείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να 

μεταφερθεί από μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Αρχηγού της Αστυνομίας 
χώρο. 

   
        (3) Όχημα που μεταφέρθηκε και βρίσκεται σε χώρο που αναφέρεται στο εδάφιο 

(2) δύναται να παραληφθεί από τον κάτοχό του ή τον ιδιοκτήτη του ή από 
αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος δύναται νόμιμα να το οδηγήσει, εφόσον 
καταβληθούν τα πραγματικά έξοδα, εάν προκύψουν από τη μετακίνηση και φύλαξη 
του οχήματος στο χώρο αυτόν και τα οποία υπολογίζονται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

   
  

 
 
 

73(I) του 2004 
94(I) του 2005 
28(I) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(I) του 2008 
36(I) του 2010 

169(I) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(I) του 2015 
64(I) του 2016 
99(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(I) του 2018 
51(I) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(Ι) του 2019. 

      (4) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα, όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (3), ή το όχημα δεν παραληφθεί εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχός του ενημερωθεί σχετικά από τον 
Αρχηγό της Αστυνομίας για να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη 
περιουσία σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Αστυνομίας Νόμου. 
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       (5) Πρόσωπο που εμποδίζει μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη να ασκήσει τις 
χορηγούμενες στο εδάφιο (1) εξουσίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000).». 

  
Αντικατάσταση  
του άρθρου 11  
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
 

 «Αδικήματα και 
ποινές. 

11.-(1) Οδηγός για τον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5(2)(α), ο οποίος 
διαπράττει αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5, είναι ένοχος αδικήματος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται- 

    
   (α)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα 

υπερβαίνει το καθορισμένο στον παρόντα Νόµο όριο αλλά είναι 
µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα ή/και 
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ 
(€1,500),  

    
   (β)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αίµα 

υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι 
µικρότερη των 56µ g/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες 
ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000), 

    
   (γ)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα 

υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι 
µικρότερη των 71 µg/100ml ή των 161 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστηκα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες 
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια 
οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 
µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές,  

    
   (δ)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα 

υπερβαίνει τα 70 µg/100ml ή τα 160 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες  ευρώ (€10.000) ή 
σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή 
οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές. 

   
      (2) Οδηγός για τον οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5(2)(β), ο οποίος διαπράττει 

αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται- 

   
   (α)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα 

υπερβαίνει το καθορισμένο στον παρόντα Νόμο όριο αλλά είναι 
μικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ 
(€1.500), 

    
   (β)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αίμα 

υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι 
μικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 
ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000),  
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   (γ)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα 
υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι 
μικρότερη των 56 µg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια 
οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 
µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές,  

    
   (δ)  σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα 

υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή 
σε στέρηση  του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή 
οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές. 

    
      (3) Πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) 

του άρθρου 6 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 7, είναι ένοχο αδικήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να 
λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη 
ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές. 

   
       (4) Το Δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που καταδικάσει πρόσωπο με βάση 

τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) και τις παραγράφους (α) και (β) του 
εδαφίου (2), να επιβάλει σε αυτό, επιπρόσθετα με τις προβλεπόμενες στις εν λόγω 
παραγράφους ποινές,  στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια 
οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

   
       (5) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε με βάση τα εδάφια (1) ή 

(2) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε αδίκημα 
που τιμωρείται με βάση τα εν λόγω εδάφια, το Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει 
ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στα εδάφια αυτά.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 11Ζ 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 11Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

     (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(€3.500)» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000)»∙  

  
     (β)  με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τέλειας με άνω και 

κάτω τέλεια και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
 
 
 

41(Ι) του 2016 
102(Ι) του 2017. 

«Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα των πιο πάνω 
ποινών και νοουμένου ότι το πρόσωπο αιτηθεί στο Δικαστήριο έκδοση 
διατάγματος θεραπείας, να εκδώσει διάταγμα θεραπείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων Νόμου.»∙ και  

  
        (γ)   με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
  
      «(3) Πρόσωπο που εμποδίζει μέλος της Αστυνομίας να ασκήσει τις χορηγούμενες στο 

εδάφιο (10) του άρθρου 11Γ εξουσίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (€2.000) ευρώ.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «τις πεντακόσιες λίρες» (έκτη 

γραμμή), με τη λέξη και τον αριθμό «τα χίλια ευρώ (€1.000)»
. και 

 
  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «τρεις» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

και τον αριθμό «έξι (6)» και με την αντικατάσταση των λέξεων «τις πεντακόσιες λίρες» 
(τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη λέξη και τον αριθμό «τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)»

.  
   
  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «τα χίλια εφτακόσια ευρώ 

(€1.700)» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).»∙ και 
   
  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
                «(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε με βάση τα εδάφια (1), (2), 

(3), (4) και (5) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε 
αδίκημα που τιμωρείται με βάση το εν λόγω εδάφιο, το Δικαστήριο δύναται να του 
επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω εδάφιο.». 

  
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

8.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 132(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 132(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2020 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

47(Ι) του1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
71(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροπο-
ποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 4) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 5) του 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «τριακόσια ευρώ (€300)» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «πεντακοσίων 
ευρώ (€500)». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Αδικήματα που 
επιδέχονται 
εξώδικη 
ρύθμιση. 

4. Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για 
εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε 
νόμου ή διοικητικής πράξης και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου.  

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  «(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) για τα αδικήματα που αναφέρονται 
στον Πίνακα ΙΙ με αύξοντες αριθμούς 12, 18, 24, 35, 45, 54 και για τα αδικήματα με αύξοντα 
αριθμό 2 που αναφέρονται στον Πίνακα VΙ και των οποίων το εξώδικο πρόστιμο είναι 
μεγαλύτερο των €100, ισχύουν τα ακόλουθα: 

   
  (α) Mετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο 

επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής 
της, 

    
  (β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το 

εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό 
ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.». 

  
Τροποποίηση  
του Πίνακα II του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

5. Ο Πίνακας ΙΙ του Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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«€85» με το ποσό των «€100»∙ 

   

 (ιδ) με την αντικατάσταση από την τέταρτη στήλη του 

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 45(στ) αυτού, του ποσού των 

«€65» με το ποσό των «€100»∙ και 

   

 (ιε) με την αντικατάσταση από την τέταρτη στήλη του 

αδικήματος με αύξοντα αριθμό 54 αυτού, του ποσού των 

«€85» με το ποσό των «€300». 

   
Αντικατάσταση 
του Πίνακα VI  
του βασικού 
νόμου. 

6. Ο Πίνακας VΙ του Παραρτήματος του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο 

Πίνακα: 

  

«ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ  

 

  

Περιγραφή αδικήματος και 

καθορισμένο πρόστιμο  

Νόμος ή  

Δευτερογενής 

Νομοθεσία 

συμπεριλαμβανομένων  

Κανονισμών 

 (Άρθρο/ Κανονισμός) 

   

 

1. 

 

Ταχύτητα – παράβαση πέραν 

ή κάτω του επιτρεπόμενου 

ορίου ταχύτητας  

 

Εδάφια (2) και (3) του 

άρθρου 6 του περί 

Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμου  

  

(α) παράβαση ανώτατου ή 

κατώτατου ορίου μέχρι 

€2 ανά χιλιόμετρο  
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52 mg/100ml

,

(

585



g/100ml  51 

mg/100ml 

 36 g/100ml 

82mg/100ml , 

 

 

 

g/100ml 1 

mg/100ml 

 g/100ml  

127 mg/100ml 

. 

 

   

 3. 

 

 

(8) 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

   

VII 

 

7. V    
 ,  

. 
 
 
 
 

 

 

 

8.  1    

 

586



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 133(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 133(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 5) ΤΟΥ 2020 

 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

47(Ι) του1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(I) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
71(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(I) του 2020. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροπο-
ποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 5) του 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 6) του 2020. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα νέα εδάφια:  
 
 

 «(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιούν, αντικαθιστούν ή 
προσθέτουν νέους Πίνακες στο Νόμο καθώς και αδικήματα και πρόστιμο για κάθε αδίκημα που 
περιλαμβάνεται σε αυτούς. 

 
 (3) Το κατώτατο όριο των εξώδικων προστίμων που αναγράφονται στους Πίνακες είναι οκτώ 

ευρώ (€8) και το ανώτατο όριο είναι πεντακόσια ευρώ (€500), νοουμένου ότι το εξώδικο πρόστιμο 
δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό του προστίμου που προβλέπει ο νόμος ή η διοικητική πράξη, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 134(Ι)/2020 
Αρ. 4775,  25.8.2020                               

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 134(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟ 
 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
Κεφ.154. 

       3 του 1962 
     43 του 1963 
     41 του 1964 
     69 του 1964 
     70 του 1965 
       5  του1967 
     58 του 1967 
     44 του 1972 
     92 του 1972 
     29 του 1973 
     59 του 1974 
       3 του 1975 
     13 του 1979 
     10 του 1981 
     46 του 1982 
     86 του 1983 
   186 του 1986 
   111 του 1989 
   236 του 1991 
    6(Ι) του 1994 
    3(Ι) του 1996 
  99(Ι) του 1996 
  36(Ι) του 1997 
  40(Ι) του 1998 
  45(Ι) του 1998 
  15(Ι) του 1999 
  37(Ι) του 1999 
  38(Ι) του 1999 
129(Ι) του 1999 
  30(Ι) του 2000 
  43(Ι) του 2000 
  77(Ι) του 2000 
162(Ι) του 2000 
169(Ι) του 2000 
181(Ι) του 2000 
  27(Ι) του 2001 
  12(Ι) του 2002 
  85(Ι) του 2002 
144(Ι) του 2002 
145(Ι) του 2002 
  25(Ι) του 2003 
  48(Ι) του 2003 
  84(Ι) του 2003 
164(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2004 
  31(Ι) του 2005 
   18(Ι) του2006 
130(Ι) του 2006 
126(Ι) του 2007 
127(Ι) του 2007 
  70(Ι) του 2008 
  83(Ι) του 2008 
  64(Ι) του 2009 
  56(Ι) του 2011 
  72(Ι) του 2011 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 
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163(ι) του 2011 
167(ι) του 2011 
  84(Ι) του 2012 

   95(I) του 2012 
134(I) του 2012 
125(I) του 2013 
131(I) του 2013 

87(I) του 2015 
91(I) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016 
31(Ι) του 2017 
72(I) του 2017 
23(Ι) του 2018 
24(Ι) του 2018 

108(Ι) του 2018. 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 235Α 
αυτού. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 235Α αυτού, με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Εγκατάλειψη 

τόπου ατυχήματος 
χωρίς παροχή 
βοήθειας. 

235Α.-(1) Όποιος, αφού εμπλακεί σε ατύχημα το οποίο προκαλεί το 
θάνατο άλλου προσώπου, εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος χωρίς 
παροχή βοήθειας, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή/και 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
(€15.000). 

   
  (2) Όποιος, αφού εμπλακεί σε ατύχημα το οποίο προκαλεί σωματική 

βλάβη σε άλλο πρόσωπο, εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος χωρίς 
παροχή βοήθειας, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000). 

   
  (3) Όποιος, αφού εμπλακεί σε ατύχημα το οποίο προκαλεί ζημιά σε 

περιουσία, εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας, 
είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). 

   
  (4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων των 

εδαφίων (1) ή (2), στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης του, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο. 

   
  (5) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (3) στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της καταδίκης 
του, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.». 

   
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

3.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1
η Οκτωβρίου 2020. 

 
 
 

 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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