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Αριθμός 430
Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 12 του περί Εξωδίκου
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου,
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2021
__________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 12
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(Ι) του 2015
44(Ι) 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(Ι) του 2020
133(Ι) του 2020
139(Ι) του 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 12 του
περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
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Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.06.2000
31.12.2010.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων
(Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται
μαζί με τους Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμούς
του 2000 και 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί
κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως
Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμοί του 2000 έως του 2021.

Τροποποίηση
του Κανονισμού
3 των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή, στην παράγραφο
(1) αυτού, της φράσης «Τύπους Α, Β, Γ και Δ» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Τύπους Α, Β, Γ,
Δ και Ε».

Τροποποίηση
του Πίνακα Ι
των βασικών
κανονισμών.

3. Ο Πίνακας Ι των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον
Τύπο Δ αυτών, του νέου Τύπου Ε ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα των παρόντων
Κανονισμών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 3)
(Έντυπο Γ.Λ. 276F)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
CYPRUS
CUMHURIYETI

«ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC OF
KIBRIS

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΤΥΠΟΣ Ε
AB000000000CY

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

Αρ. Εξωδίκου : .............................

Όνομα Παραλήπτη:
Διεύθυνση Παραλήπτη:
Τ.Κ:
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2021 (Άρθρα 5, 6, 8, 9,10 και 12) (Αδικήματα
Πίνακα II/VI)
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2021 (Άρθρα 5,6, 8 και 9Β)
ΠΡΟΣΟΧΗ. - Αφαίρεση ή παρέμβαση στην ειδοποίηση αυτή από οποιοδήποτε εκτός από εκείνο που ευθύνεται συνιστά
αδίκημα και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €500.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι:
Εσείς ο/η .................................................................................................... Αρ. Άδειας Οδήγησης .........................................
δ/νση

διαμονής..................................................................................................................................................................

Αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου/μητρώου αλλοδαπού (A.R.C.) ................................. στις (ημερ.) ......./......./....... και ώρα
.............. στην Οδό/Λεωφ.........................................................................................................................................................
περιοχή του Δήμου/Κοινοτικού Συμβουλίου ....................................................... ειδοποιείστε ότι υπάρχει εύλογη υποψία
ότι ενώ οδηγούσατε/είχατε την ευθύνη του οχήματος με αρ. εγγραφής ..................................... έχετε διαπράξει το/τα πιο
κάτω αδίκημα/τα, το/τα οποίo/α προκύπτουν από εύρημα συσκευής φωτοεπισήμανσης:
Α/Α

Στοιχεία αδικήματος

Πρόστιμο

Βαθμοί Ποινής

.................

................................................................................

....................................

........................................

…………..

…………………………………………………………

………………………….

…………………………...

…………..

…………………………………………………………

………………………….

…………………………...

…………..

…………………………………………………………

………………………….

…………………………...

Πρόστιμο Ολογράφως .....................................................................................

Εκδόθηκε από (Ονοματεπώνυμο, Βαθμός, Αρ. Αστ.)

Συνολικό Πρόστιμο €…………………….
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.................................................................................................................................................................................................
. Ημερ. ......... / ......... / ......... Επαρχία ....................................................... Έδρα ............................................

For additional language visit Website:……………....
Dil seçimi için giriş sayfası Ιnternet sitesi:………………
Σημειώσεις:
1. Το εξώδικο πρόστιμο δύναται να πληρωθεί από 24-72 ώρες μετά την επίδοσή του.
2. Το εξώδικο πρόστιμο είναι πληρωτέο σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα και οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση
μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή μέσω παρόχου πληρωμών που επιλέγει η
Δημοκρατία.
3. Σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο, που αναφέρεται στην ειδοποίηση, δεν πληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες
από την επίδοσή του, το ποσό αυξάνεται με την προσθήκη επιβάρυνσης ίσης με το μισό του αρχικού ποσού, του
εξωδίκου και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε ακόμη δεκαπέντε (15) ημέρες (δηλαδή σαράντα πέντε (45) μέρες από την
ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης).
4. Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός της περίοδου που αναφέρονται στο σημείο 3 ο παραβάτης υπόκειται σε
ποινική δίωξη.
5. Υπάρχουν αδικήματα των οποίων η επανάληψη τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου επισύρουν αυτόματα
πολλαπλάσιες χρηματικές ποινές στους παραβάτες.
6. Με την πληρωμή του προστίμου θεωρείται ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που αναφέρονται στην ειδοποίηση, οι
οποίοι επιβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
7. Με την πληρωμή του εξωδίκου προστίμου δύναται να εκτυπωθεί σχετικό πιστοποιητικό. Πληρωμή μέρους του εξωδίκου
προστίμου δεν γίνεται αποδεκτή.
8. Αν οι βαθμοί ποινής κατά το χρόνο της πληρωμής θα ανέλθουν, ξεπεράσουν ή έχουν ξεπεράσει το σύνολο των βαθμών
ποινής που αναφέρονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όπως αυτή τροποποιείται, δεν θα γίνεται δεκτή η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου
και ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινική δίωξη.
9. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της παρούσας ειδοποίησης, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, ισχυρίζεται ότι
δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιεί περί τούτου, εγγράφως με συστημένη επιστολή, με τη
συμπλήρωση του Μέρους ΙΙ της παρούσας, που συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση, τον Υπεύθυνο Λειτουργό, εντός χρονικής
περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της ειδοποίησης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Σε
αντίθετη περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.
10. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγό επιστραφεί στον αποστολέα ως μη
παραληφθείσα ή ενώ αυτή παραλήφθηκε, ο υποδειχθείς οδηγός δεν παραδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος, τότε η
διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγού.
11. Η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης.
12. Ο παραλήπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα:
Ιστοσελίδα:
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Χρήστη:
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ:

AB000000000CY

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

Αρ. Εξωδίκου : .............................

Όνομα Παραλήπτη:
Διεύθυνση Παραλήπτη:
Τ.Κ:

Να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα,

και να αποσταλεί στην πιο κάτω διεύθυνση. Σε περίπτωση που

υπάρχουν λανθασμένα ή ελλιπή ή μη ευδιάκριτα στοιχεία, η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.

Προς Αρμόδιο Λειτουργό συσκευών φωτοεπισήμανσης:
(Όνομα εταιρείας και διεύθυνση):.............................................................................................................................................
Σας επιστρέφω την ειδοποίηση που προσφέρει την ευκαιρία πληρωμής εξωδίκου προστίμου και σας δηλώνω υπεύθυνα
ότι κατά τον πιο πάνω χρόνο το όχημά μου με αρ. εγγραφής…………....................……………………. οδηγείτο από
τον/την…………........................................................................................Αρ. Άδειας Οδήγησης................................δ/νση
διαμονής.......................................................................................................................................T.K…………………………..
Αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου/μητρώου αλλοδαπού (A.R.C.) ....................................................................................................

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………Υπογραφή:...............................................................................

Σημ.: Το Μέρος ΙΙ συμπληρώνεται από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος, μόνον σε περίπτωση που δεν
παραδέχεται ότι οδηγούσε αυτό κατά το χρόνο της/των πιο πάνω παράβασης/παραβάσεων.».

____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

