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Ό ττερί 'Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων 'Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νό
μος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την ίέπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 19 του 1975
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εξωδίκου Ρυθμίσεως Συνοπτικός
Τροχαίων 'Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1975 και θά τίτλος,
άναγινώσκηται όμοϋ μετά του περί 'Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων
Άδι'κη'μάτων Νόμου του 1963 (έν τοις 'εφεξής αναφερομένου ώς 84τοθΐ963.
«ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά
άναφέρωνται όμου ώς οι περί 'Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων 'Αδι
κημάτων Νόμοι τοΟ 1963 εως 1975.
2. Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της δια
γραφής των λέξεων «ή σταθμόν χωροφυλακής» και «ή χωροφύλαξ»
ή οιασδήποτε γραμματικής παραλλαγής αυτών οπουδήποτε αδται
απαντώνται.

Τροποποίηση
τοΰβασικοΟ
νόμου διά
5 ς ?£ γ ρ σ "
φης λέξεων.

3. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 2 του βασικού νόμου διά του πα Τροποποίησις
ρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου :
τοΟ άρθρου 2
,,.χ

« >

ν

χ

~

/

^ι»

* » c /

>

■>

τοΰβασικοΟ

«(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νσμου αδίκημα σημαίνει ν6μ0υ.
παράβασιν οιουδήποτε νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας συμ
περιλαμβανομένων Κανονισμών άφορώντων εις μηχανοκίνητα οχή
ματα καΐ τήν τροχαίαν κίνησιν τιμωρούμενον διά φυλακίσεως
μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ττοινής μέχρι διακοσίων λιρών,
ή δι' αμφοτέρων τών ποινών τούτων ή καΐ διά τής στερήσεως
αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος.».
4. Τό άρθρον 3 τοΰ βασικού νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση
διά της αριθμήσεως του υφισταμένου κειμένου ώς εδαφίου (1) καΐ τοΰ άρθρου 3
»'«,

■>

~

α>,



'

=Γ Ό

'

»ε

^·

τοΰβασικοΟ

τής εαθυς μετά τούτο προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου :
νόμου
κεφ. 240
«(2) Ή ύπό του εδαφίου (1) χορηγούμενη είς άστυνο
64 τοΟ 1964 μΙΚΟν εξουσία χορηγείται ωσαύτως και εις τροχονόμον,
] τ
g ° 1970 α λ λ ά μόνον ώς προς αδικήματα εν σχέσει προς καθήκοντα
47 τοΟ 1970 καθοριζόμενα διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμδου
89 του 1970 λίου δυνάμει τοΟ περί Δήμων Νόμου ώς κατάλληλα προς
87 τοΰ ΐ972.| κτ £λεσιν Cm' αύτοΟ.»,

Ν. 19/75

440

Τροποποίησις
τοΰ άρθρου 8
τοΰ βασικού
νόμου.

5. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου 'δια τοΰ παρόντος τροποποιείται
δια της αριθμήσεως του υφισταμένου κειμένου ώς εδαφίου (1) καΐ
της ευθύς μετά τούτο προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου :
Κεφ. 240
«(2) Ή ύπό του εδαφίου (1) χορηγούμενη ε'ις άστυνο
15 τοθ 1966 Η ι κ ο ν εξουσία χορηγείται ωσαύτως και είς τροχονόμον,
9 τοΰ 1970 άλλα μόνον ώς προς αδικήματα έν σχέσει προς καθή
47 τοΰ 1970 κοντά καθοριζόμενα διά Διατάγματος του Υπουργικού
89 τοΰ 1970 Συμβουλίου δυνάμει τοΰ περί Δήμων Νόμου ώς κατάλ
του
7
' ληλα προς έκτέλεσιν ύπ' αύτοΰ.».

Τροποποίησα;
τοΰ άρθρου
10 τοΰ βα
σικού νόμου.

6. Τό άρθρον 10 τοΰ βασικοΰ νόμου !διά τοΰ παρόντος τροποποιείται
ώς ακολούθως :
(α) διά της διαγραφής των λέξεων «πεντακόσια μιλς» (δευτέρα
γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων
«μία λίρα»"
(β) διά της διαγραφής των λέξεων «μία λίρα» (τρίτη γραμμή)
και της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «δύο λίραι»'
(δ) διά της διαγραφής τών λέξεων «δύο λίραι» (τρίτη γραμμή)
και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «τρεις
λίραι».

Κατάργησις
καΐ άντικα
τάστασις τών
Πινάκων
τοΰ βασικοΰ
νόμου.

7. Οί Πίνακες τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος καταργούνται
και αντικαθίστανται διά τών ακολούθων :

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 10)
Τηρούμενης της έν άρθρω 10 ε πιφυλάξε ως, καθωρισμένον πρόοτιμον £1.000 μΐλς

Αϋξ.
"Αρ.

Ι.

2.
3.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

"Αρθρον 2
Ό περί 'Απαγορεύσεως
Σειρήνων και Συρίκτρων
Νόμος Κεφ. 331.

»

»

"Αρθρον 3

' Ο δ ι κ ό ς Κώδιξ, Κεφ. 334 "Αρθρον 2 (α)

Στοιχεία αδικήματος

Ή χρήσις ή μεταφορά σειρήνος ή
συρίκτρας έπι οχήματος μή δικαιου
μένου ε'ις τοιαύτην χρήσιν ή μεταφοράν.
Κώδων έπι ποδηλάτων μή επιτρεπό
μενος ύπό τ ο ΰ Νόμου.
Παράβασις της περί αριστεράς π ο 
ρείας διατάξεως.
Τό προσπερνάν έκ τ η ς μή κανονικής
πλευράς.

4.

»

»

"Αρθρον 2 (β)

5.

»

»

"Αρθρον 2 (γ)

Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς καθ' δν χρόνον προσπερνά
έτερον όχημα.

"Αρθρον 3 (α) (β)
και 8 (α).

Κάρρον ή όχημα άνευ αριθμού ή με
δυσανάγνωστον αριθμόν.

6.

Ό περί 'Οχημάτων και
Ρυθμίσεως της Τροχαίας
Νόμος Κεφ. 335.

7.

»

»

"Αρθρον 9 (4)

Ά φ ύ λ α κ τ ο ν όχημα.

8.

»

»

"Αρθρον 12 (α)

Δημόσιον όχημα άνευ αδείας.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑ^.—συνέχεια.
Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Ό π ε ρ ί ' Ο χ η μ ά τ ω ν και Ρυ Άρθρον 14
θμίσεως της Τροχαίας
Νόμος, Κεφ. 335.—συνέ
χεια.

»

»

"Αρθρον 14

»

»

"Αρθρον 16(2)

Ο περί Φανών Όχημάτων "Αρθρον 3
Νόμος, Κεφ. 336.
Οί περί Μηχανοκινήτων
Ό χ η μ ά τ ω ν και Τροχαίας
Κινήσεως Κανονισμοί
τοϋ 1973.

Τό περιφέρειν δημόσιον δχημα προς
αγραν πελατών.

Παράνομος στάθμευσις οχήματος.
Δημόσιον όχημα άνευ δελτίου δ ε ι 
κνύοντος τάς τιμάς τών κομίστρων.
"Οχημα άνευ φώτων επί τίνος όδοϋ.

Καν. 50(1)

'Απόβαρον
μή
άναγεγραμμένον
επί φορτηγοϋ οχήματος.

Καν. 56

'Αριθμός επιβατών μή άναγεγραμ
μένος επί λεωφορείου αυτοκινήτου.

Καν. 57 (Ι) (ιθ)
Ο περί Δήμων Νόμος
τοϋ 1964.

Στοιχεία αδικήματος

'Αντικανονική χρήσις σειρήνος.

"Αρθρον 29 (Ι) δια
Έμπόδιον τοϋ πεζοδρομίου ή τοϋ
τοϋ όποιου δίδεται πεζοδρόμου, διά της τοποθετήσεως ή
ισχύς εις τό άρθρον αναρτήσεως αντικειμένου.
182 (Ι) (στ) (iii) τοϋ
Κεφ. 242.

Ο ι περί Τροχαίας Δημοτικοί Δ η μ . Καν. 3 (3)
Κανονισμοί
Λευ κωσίας
τοϋ 1965 εως 1973.
Δημ. Καν. 7
Δημ. Καν. 8 (α)

Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει κατά
παράβασιν σήματος τροχαίας.
Ποδήλατον έν στάσει ε'ις μή έξουσιο
δοτημένον μέρος.
Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

Δημ. Καν. 8 (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών
αμφότερους τους τροχούς.

Δ η μ . Καν. 8 (γ)

Ποδήλατον άνευ λευκοϋ φωτός έ μ 
προσθεν, έρυθροΰ φωτός ή ερυθρού
άντανακλαστήρος έπΐ τοϋ οπισθίου
μέρους.
'Επιβαίνων
ποδηλάτου
παραπλεύ
ρως άλλου οχήματος.

Δημ. Καν. 9 (α)

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (β)

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (γ)

»

»

»

»

»

»

ε'ις

Ποδηλατιστής
επιβαίνων
ποδηλά
του και μή καθήμενος έπι τοϋ έφιππίου
και κρατών τουλάχιστον τήν μίαν χειρο

λαβήν.
Δ η μ . Καν. 9 (δ)
Δημ. Καν. 9 (ε)
Δ η μ . Καν. 9 (στ)
Δημ. Καν. 9 (ζ)

'Επιβαίνων ποδηλάτου, ώθεΐ
ποδήλατον.
Ποδηλατιστής
επιβαίνει
ή
ποδήλατον έπι πεζοδρομίου.

άλλον
ώθεΐ

Παρακώλυσις
κυκλοφορίας
ύπό
ποδηλατιστοϋ
χρησιμοποιούντος
ή
ώθοΰντος τό ποδήλατον του.
Παράλειψις ύπό ποδηλατιστοϋ τ η ρ ή 
σεως της αριστεράς πλευράς τοϋ δρό
μου όταν ώθή ποδήλατον.
Ποδηλατιστής εξαρτάται εκ κινου
μένου οχήματος.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.—συνέχεια.

Αύξ.
Άρ.

29.

30.

Νόμος η
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Οί περί Τροχαίας Δημο
τικοί Κανονισμοί Λευ
κωσίας 1965 εως 1973.
συνέχεια.

»

»

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Δημ. Καν. 9 (η)

"Αντικανονική
έπι ποδηλάτου.

Δημ. Καν. 9 (θ)

Μεταφορά φορτίου έπι ποδηλάτου
προεξέχοντος 14" έκ τοϋ κέντρου τοϋ
πηδαλίου.

μεταφορά

έπιβάτου

.31.

Δημ. Καν. 10 (Ι) (α)

32.

Καν. 10 (Ι) (β)

Πεζός διασταυρώνει τον δρόμον
είς σημεΐον άλλο έκτος της διαβάσεως
πεζών επί δρόμων δπου υπάρχει τοιαύ
τη διάβασις.

33.

Δημ. Καν. 11 (2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ύπό οδηγών μή μηχανοκινήτων
οχημάτων.

34.

Δημ. Καν. 13 (α)
Δημ. Καν. 13 (β)

Παρεμπόδισις διαβάσεως ύπό πεζού.

Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
οδηγούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν
ύπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητον
όχημα :—
(Ι) Παράλειψις τηρήσεως της αριστε
ράς πλευράς τοϋ δρόμου.
(2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτη
τος δταν άλλο δχημα προσπερνά.

Δημ. Καν. 13 (γ)

(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκε
τού χώρου διά τήν διέλευσιν άλλων
οχημάτων.

Δημ. Καν.

(4) Παραλείπει νά δώση σήμα ή νά
δώση προσοχή ν είς τοιαύτα σή
ματα.
(5) Παρακούει σήματα διδόμενα ύπό
αστυνομικού.

13(5)

Δημ. Καν. 13 (ε)
Δημ. Καν. 13 (στ)

(6) Παρακούει
έν στολή.

Δημ. Καν. 13 (ζ)

(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας
ύπό αστυνομικού έν τη εκτελέσει
τοΰ καθήκοντος του.

Δημ. Καν. 13 (η)

(8) Δεν συμμορφοϋται προς σήμα
.τροχαίας.
(9) Δεν συμμορφοϋται προς γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα
ύπό αρμοδίας αρχής διά τήν ρύ
θμισιν τροχαίας.
(10) Παρακωλύει τήν έλευθέραν δίο
δον.
( Ι Ι ) Ή χ ε ΐ τον κώδωνα τοϋ οχήματος
μεταξύ τών ωρών 10 μ.μ. καϊ 6 π.μ.

Δημ. Καν. 13 (θ)

Δημ. Καν. 13 (ι)
Δημ. Καν. 13 (ια)

οδηγίας

αστυνομικού

Δημ. Καν. 13 (ιγ)

(12) Προσπέρασμα εις επικίνδυνα ση
μεία.
(13) Παραλείπει νά σταματήση ή νά
ελάττωση ταχύτητα δταν εισέρ
χεται εις κύριον δρόμον.

Δημ. Καν. Ι3(ιδ)

(14) Δεν σταματά όταν τοΰ ζητηθή ύπό
αστυνομικού έν στολή.

Δημ. Καν. Ι3(ιβ)
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Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Οί περί Τροχαίας Δημο
τικοί Κανονισμοί Λευ
κωσίας 1965 εως 1973.
συνέχεια

Δημ. Καν. 16

Σήματα,
Διαφημήσεις,
Γνωστο
ποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο ' παρο
μοιάζον προς όδικόν σήμα τροχαίας
ανεγείρεται επί υποστατικών, . εντός
αποστάσεως 20 ποδών έκ σήματος
τροχαίας.

Οί Δημοτικοί Κανονισμοί
Λεμεσού 1965 εως 1973.

Δημ. Καν. 176

Ποδήλατον έν στάσει είς μή έξουσιο
δοτημένον μέρος.

Δημ. Καν. 177 (Ι) (α)

»
»

»
»

Δημ. Καν. 177 (Ι) (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών
αμφότερους τους τροχούς.

Δημ. Καν. 177(2)

Ποδήλατον άνευ λευκού
φωτός
έμπροσθεν ή έρυθροϋ φωτός ή έρυθροϋ
άντανακλαστηρος ή άσπρου φτερού
όπισθεν.
Ποδήλατον με εκτυφλωτικά φώτα.

Δημ. Καν. 177(3)

'Επιβαίνων ποδηλάτου
ρως άλλου οχήματος.

Δημ. Καν. 178 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλά
του και μή καθήμενος έπι τοΰ έφιππίου
και κρατών τουλάχιστον την μίαν χειρο
λαβήν.
"Επιβαίνων ποδηλάτου, ώθεϊ άλλον
ποδήλατον.

παραπλεύ

Δημ. Καν. 178 (δ)

Ποδηλατιστής
επιβαίνει
ή
ποδήλατον επί πεζοδρομίου.

Δημ. Καν. 178 (ε)

Παρακώλυσις
κυκλοφορίας
υπό
ποδηλατιστοΰ,
χρησιμοποιούντος ή
ώθοΰντος τό ποδήλατον του.

Δημ. Καν. 178 (στ)

Παράλειψις υπό ποδηλατιστοΰ τη
ρήσεως της αριστεράς πλευράς τοΰ
δρόμου όταν ώθή ποδήλατον.

Δημ. Καν. 178 (ζ)

Ποδηλατιστής εξαρτάται έκ κινου
μένου οχήματος.

Δημ. Καν. 178 (η)
και (θ).

"Αντικανονική
έπί ποδηλάτου.

Δημ. Καν. 178 (ι)

"Επικίνδυνον ή προεξέχον
έπί ποδηλάτου.

Δημ. Καν. 178 (ια)

Ποδηλατιστής ήχεΐ τον κωδωνίσκον
τοΰ ποδηλάτου, άνευ ευλόγου ', αιτίας
και προκαλεί ένόχλησιν.

έπίβάτου
ί
φορτίον

Παρεμπόδισις διαβάσεως ύπό πεζού.

Δημ. Καν. 179
Δημ. Καν. 180(2)

μεταφορά

ωθεί

Ποδηλατιστής ήχεΐ τον κωδωνί
σκον τοΰ ποδηλάτου, μεταξύ τών ωρών
10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 178 (ιβ)

»
»

είς

Δημ. Καν. 178(a)

Δημ. Καν. 178 (γ)

»
»

Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

:

Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως υπό οδηγών μή μηχανοκινή
των οχημάτων.
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Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι Δημοτικοί
Κανονισμοί
Λεμεσού 1965 εως 1973.—
συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Παραβάσεις ύπό προσώπων τα όποια
οδηγούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν
ύπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητα
οχήματα:—
Δημ. Καν. 182(a)

(Ι) Παράλειψις τηρήσεως της αρι
στεράς πλευράς τοϋ δρόμου.

Δημ. Καν. 182 (β)

(2) Παράλειψις
ελαττώσεως
ταχύ
τητος δταν άλλο δχημα προσπερνά.

Δημ. Καν. 182 (γ)

(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκε
τού χώρου δια τήν διέλευσιν άλλων
οχημάτων.

Δημ. Καν. 182 (δ)

(4) Ποδηλατιστής ή οδηγός ζωηλάτου
οχήματος, παραλείπει να δώση
σήμα ή νά λάβη ύπ* δψιν του σήμα
τα άλλων.

Δημ. Καν. 182 (ε)

(5) Παρακούει σήματα διδόμενα ύπό
αστυνομικού.

Δημ. Καν. 182 (στ)

(6) Παρακούει
έν στολή.

Δημ. Καν. 182 (ζ)

(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας
αστυνομικού έν τη εκτελέσει τοϋ
καθήκοντος του.

Δημ. Καν. 182 (η)

(8) Δεν συμμορφοϋται
τροχαίας.

Δημ. Καν. 182 (θ)

(9) Δεν συμμορψούται προς Γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα
ύπό αρμοδίας αρχής δια τήν ρύ
θμισιν τροχαίας.

Δημ. Καν. 182 (ι)

(10) Παρακωλύει τήν έλευθέραν δίοδον.

Δημ. Καν. 182 (ια)

( Ι Ι ) Ή χ ε ΐ τον κώδωνα τοΰ οχήματος
μεταξύ των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 182 (ιβ)

(12) Προσπέρασμα εις επικίνδυνα ση
μεία.

Δημ. Καν. Ι82(ιγ)

(13) Παραλείπει νά σταματήση ή ελάτ
τωση ταχύτητα δταν εισέρχεται
είς κύριον δρόμον.

Δημ. Καν. 182 (ιδ)

(14) Δεν σταματά δταν τοΰ ζητηθή ύπό
αστυνομικού έν στολή.

Δημ. Καν. 183

Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποιή
σεις ή οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον
προς όδικόν σήμα τροχαίας ανεγείρε
ται έπι υποστατικών εντός αποστάσεως
20 ποδών άπό σήματος τροχαίας.

Δημ. Καν. 184

Έμπόδιον έπΐ τοΰ πεζοδρομίου διά
της τοποθετήσεως καρεκλών, καλά
θων σκιάστρων κτλ.

οδηγίας

αστυνομικού

προς

σήμα
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Αϋξ.
Άρ.

57.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Ο ί Δ η μ ο τ ι κ ο ί Κανονισμοί
Α μ μ ο χ ώ σ τ ο υ 1965 εως
1974.

"Αρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 4

. ; Δημ.

Στοιχεία αδικήματος

Κάρρον έν στάσει ή σταθμεύσει κατά
παράβασιν σήματος τροχαίας.

58.

»

»

59.

»

»

Δ η μ . Καν. 8 (α)

Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

60.

»

»

Δ η μ . Καν. 8 (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών
αμφότερους τους τροχούς.

61.

»

»

Δ η μ . Καν. 8 (γ)

Ποδήλατον άνευ λευκού φωτός έ μ 
προσθεν ή ερυθρού φωτός ή ερυθρού
άντανακλαστηρος ή άσπρου φτερού
όπισθεν.

62.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (α)

'Επιβαίνων
ποδηλάτου
ρως άλλου οχήματος.

63.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (β)

Ποδηλατιστής
επιβαίνων
ποδηλά
του και μη καθήμενος έπι τοϋ έφιππίου
και κρατών τουλάχιστον μίαν χειρο
λαβήν.

64.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (γ)

'Επιβαίνων
ποδήλατον.

65.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (δ)

Ποδηλατιστής
επιβαίνει
ποδήλατον έπι πεζοδρομίου.

66.

»

»

Δημ. Καν. 9 (ε)

Παρακώλυσις
κυκλοφορίας
υπό
ποδηλατιστοϋ
χρησιμοποιούντος
ή
ώθοΰντος το ποδήλατον τ ο υ .

67.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (στ)

Παράλειψις ύπό ποδηλατιστοϋ
ρήσεως της αριστεράς πλευράς
δρόμου δταν ώθή ποδήλατον.

68.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (ζ)

Ποδηλατιστής εξαρτάται
μένου οχήματος.

69.

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (η)

'Αντικανονική
έπι ποδηλάτου.

70.

»

» .

Δ η μ . Καν. 9 (θ) και

Καν. 7

Ποδήλατον έν στάσει είς μη έξουσιο
δοτημένον μέρος.

ποδηλάτου

μεταφορά

είς

παραπλεύ

ώθεϊ

άλλο

ή

έκ

ώθεΐ

τη
τοΰ

κινου

έπιβάτου

Προεξέχον φορτίον έπ! ποδηλάτου.

(0·
71.

»

»

Δημ. Καν. 10

72.

»

»

Καν. ΙΟΑ

Πεζός διασταυρώνει τον δρόμον είς
σημεΐον άλλο έκτος της διαβάσεως
πεζών επί δρόμων όπου υπάρχει τ ο ι 
αύτη διάβασις.

73.

»

»

Δημ. Καν. 11 (2)

Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως ΰπό οδηγών μή μηχανοκινή
των οχημάτων.

Παρεμπόδισις διαβάσεως ΰπό πεζού.
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Αϋξ.
Αρ.

74.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

ΟΙ Δημοτικοί Κανονισμοί
'Αμμοχώστου 1965 εως
1974.—συνέχεια.

•

76.

»

»

Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
ύπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητον
όχημα :—

Δημ. Καν. 13 (α)

(Ι) Παράλειψις τηρήσεως της αρι
στεράς πλευράς τοϋ δρόμου.

Δημ. Καν. 13 (β)

(2) Παράλειψις
ελαττώσεως
ταχύ
τητος όταν άλλο δχημα προσπερνά.

Δημ. Καν. 13 (γ)

(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκε
τού χώρου διά τήν διέλευσιν άλλων
οχημάτων.

Δημ. Καν. 13 (δ)

(4) Παραλείπει να δώση σήμα ή να
δώση προσοχή ν εις τοιαύτα σή
ματα.

Δημ. Καν. 13 (ε)

(5) Παρακούει σήματα διδόμενα ύπό
αστυνομικού ή τροχονόμου.

Δημ. Καν. 13 (στ)

(6) Παρακούει οδηγίας αστυνομικού
εν στολή ή τροχονόμου.

Δημ. Καν. 13 (ζ)

(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας
αστυνομικού έν τη εκτελέσει τοϋ
καθήκοντος του ή τροχονόμου.

Δημ. Καν. 13 (η)

(8) Δεν συμμορφοϋται
τροχαίας.

Δημ. Καν. 13 (θ)

(9) Δεν συμμορφοϋται προς Γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα
ύπό αρμοδίας αρχής διά τήν ρύ
θμισιν τροχαίας.

Δημ. Καν. 13 (ι)

(10) Παρακωλύει τήν έλευθέραν δίοδον.

Δημ. Καν. 13 (ια)

(II) Ήχεΐ τον κώδωνα τοϋ οχήματος
μεταξύ των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 13 (ιβ)

(12) Προσπερνά εις επικίνδυνα σημεία.

Δημ. Καν. 13 (ιγ)

(13) Παραλείπει νά σταματήση ή να
ελάττωση ταχύτητα δταν εισέρχε
ται είς κύριον δρόμον.

Δημ. Καν. 13 (ιδ)

(14) Δεν σταματά όταν τοϋ ζητηθή ύπό
αστυνομικού έν στολή.

Δημ. Καν. 13 (κβ)

(15) Μή μηχανοκίνητον όχημα άφεθέν
είς έπικίνδυνον σημεΐον.

Δημ. Καν. 15

Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποιή
σεις, ή οτιδήποτε άλλον παρομοιάζον
προς όδικόν σήμα τροχαίας ανεγείρε
ται έπι υποστατικών εντός αποστάσεως
20 ποδών έκ σήματος τροχαίας.



75.

Στοιχεία αδικήματος

ΟΊ Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 3(2)
Λάρνακος τοϋ 1965 'έως
1974.

προς

σήμα

Κάρρον έν στάσει ή σταθμεύσει κατά
παράβασιν σήματος τροχαίας.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.—συνέχεια.
Αϋξ.
Άρ.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οί Δημοτικοί
Κανονισμοί Δημ. Καν. 8 (2)
Λάρνακος τοϋ 1965 εως
1974.—συνέχεια.
Δημ. Καν. 9 (α)

Στοιχεία αδικήματος

Ποδήλατον εν στάσει εις μη έξουσιο
δοτημένον μέρος.
Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

Δημ. Καν. 9 (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών
αμφότερους τους τροχούς.

εις

Δημ. Καν. 9 (γ)

Ποδήλατον άνευ λευκού φωτός έμ
προσθεν ή έρυθροϋ φωτός ή ερυθρού
άντανακλαστηρος όπισθεν.

»

»

Δημ. Καν. 10 (α)

'Επιβαίνων ποδηλάτου
ρως άλλου οχήματος.

»

»

Δημ. Καν. 10 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου
και μή καθήμενος έπΐ τοΰ έφιππίου και
κρατών τουλάχιστον τήν μίαν χειρο
λαβήν.

»

»

Δημ. Καν. 10 (γ)

Επιβαίνων
ποδήλατον.

»

»

Δημ. Καν. 10 (δ)

Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ώθεϊ ποδή
λατον έπΐ πεζοδρομίου.

»

»

Δημ. Καν. 10 (ε)

Πάρακώλυσις
κυκλοφορίας
υπό
ποδηλατιστοΰ
χρησιμοποιούντος ή
ώθοΰντος το ποδήλατον του.

»

»

Δημ. Καν. 10 (στ)

Παράλειψις ύπό ποδηλατιστοΰ τη
ρήσεως της αριστεράς πλευράς τοϋ
δρόμου δταν ώθή ποδήλατον.

»

»

Δημ. Καν. 10 (ζ)

Ποδηλατιστής εξαρτάται εκ
μένου ,,όχήματος.

Δημ. Καν. 10 (η)

'Αντικανονική
έπΐ ποδηλάτου.

Μεταφορά προεξέχοντος
φορτίου
έπι ποδηλάτου (14" εκ τοϋ κέντρου του
πηδαλίου).

»

»

Δημ. Καν. 10 (θ)

»
»

»
»

Δημ. Καν. 11 (Ι) (α)

»

»

Δημ. Καν. 12(2)

Δημ. Καν. 14 (α)

ποδηλάτου

παραπλεύ

ώθεϊ

μεταφορά

άλλον

κινου

έπιβάτου

Παρεμπόδισις διαβάσεως ύπό πεζού.
Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως ύπό οδηγών μή μηχανοκινή
των οχημάτων.
Παραβάσεις ύπό προσώπων
τα
όποια οδηγούν, επιβαίνουν, ωθούν ή
έχουν ύπό τόν ελεγχόν των μή μηχανο
κίνητον όχημα :—
(Ι) Παράλειψις τηρήσεως της αρι
στεράς πλευράς τοϋ δρόμου.

Δημ. Καν. 14 (β)

(2) Παράλειψις
ελαττώσεως
ταχύ
τητος όταν άλλο όχημα προσπερνά.

Δημ. Καν. 14 (γ)

(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκε
τού χώρου διά τήν διέλευσιν άλλων
οχημάτων.
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Αϋξ.
Άρ.

92.

93.

94.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι Δημοτικοί
Κανονισμοί Δημ. Καν. 14 (δ)
Λάρνακος του 1965 έως
1974.—συνέχεια.
Δημ. Καν. 14 (ε)

»

»

Στοιχεία αδικήματος

(4) Παραλείπει να δώση σήμα ή να
δώση προσοχή ν εις τοιαύτα σή
ματα.
(5) Παρακούει σήματα διδόμενα ύπό
αστυνομικού.

Δημ. Καν. 14 (στ)

(6) Παρακούει
έν στολή.

Δημ. Καν. 14 (ζ)

(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας
αστυνομικού έν τή εκτελέσει τού
καθήκοντος του.

Δημ. Καν. 14 (η)

(8) Δεν συμμορφοϋται
τροχαίας.

Δημ. Καν. 14 (θ)

(9) Δεν συμμορφοϋται προς Γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα
ύπό τού Συμβουλίου δια τήν ρύ
θμισιν τής Τροχαίας.

Δημ. Καν. Ι4(ι)

(10) Παρακωλύει τήν έλευθέραν δίοδον.

Δημ. Καν. 14 (ια)

(II) Ή χ ε ϊ τον κώδωνα τού οχήματος
μεταξύ τών ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 14 (ιβ)

(12) Προσπέρασμα είς επικίνδυνα ση
μεία.

Δημ. Καν. 14 (ιΥ)

(13) Παραλείπει νά σταματήση ή νά
ελάττωση ταχύτητα δταν εισέρ
χεται είς κύριον δρόμον.

Δημ. Καν. 14 (ιδ)

(14) Δεν σταματά δταν τού ζητηθή ύπό
αστυνομικού έν στολή.

Δημ. Καν. 17

Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποίη
σες ή οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον
προς όδικόν σήμα τροχαίας ανεγείρεται
έπι υποστατικών εντός αποστάσεως
20 ποδών εκ σήματος τροχαίας.

Οί Δημοτικοί
Κανονισμοί Δημ. Καν. 3(3)
Πάφου τού 1965 εως 1974.

οδηγίας

αστυνομικού

προς

σήμα

Κάρρον έν στάσει ή σταθμεύσει
κατά παράβασιν σήματος τροχαίας.

95.

»

»

Δημ. Καν. 5

96.

»

»

Δημ. Καν. 6 (α)

Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

97.

»

»

Δημ. Καν. 6 (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών
αμφότερους τους τροχούς.

98.

»

»

Δημ. Καν. 6 (Υ)

Ποδήλατον άνευ λευκού φωτός έμ
προσθεν και ερυθρού φωτός ή ερυθρού
άντανακλαστήρος όπισθεν.

99.

»

»

Δημ. Καν. 7 (α)

'Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως
άλλου οχήματος.

100.

»

»

Δημ. Καν. 7 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου
και μή καθήμενος έπϊ τού έφιππίου και
κρατών τουλάχιστον τήν μίαν χειρο
λαβήν.

Ποδήλατον έν στάσει είς μη έξου
σιοδοτημένον μέρος.

είς

Ν. 19/75

449
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Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία

συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι Δημοτικοί
Κανονισμοί Δημ. Καν. 7 (γ)
Πάφου τοϋ 1965 εως
1974.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

'Επιβαίνων
ποδήλατον.

ποδηλάτου

ώθεΐ

άλλον

Δ η μ . Καν. 7 (δ)

Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ώθεΐ ποδή
λατον επί πεζοδρομίου.

»

»

Δ η μ . Καν. 7 (ε)

Παρακώλυσις κυκλοφορίας ΰπό πο
δηλατιστοϋ
χρησιμοποιούντος
ή
ώθοϋντος το ποδήλατον τ ο υ .

»

»

Δ η μ . Καν. 7 (στ)

Παράλειψις ύπό ποδηλατιστοϋ τ η ρ ή 
σεως τής αριστεράς πλευράς
τοϋ
δρόμου δταν ώθή ποδήλατον.

»

»

Δ η μ . Καν. 7 (ζ)

Ποδηλατιστής εξαρτάται
μένου οχήματος.

»

»

Δ η μ . Καν. 7 (η)

'Αντικανονική μεταφορά έπιβάτου ;έπΐ
ποδηλάτου

»

»

Δ η μ . Καν. 7 (θ)

Μεταφορά φορτίου επί ποδηλάτου
προεξέχοντος εκ τοϋ κέντρου τοϋ
ποδηλάτου.

»

»

Δ η μ . Καν. 8 (Ι) (α)

»

»

Δ η μ . Καν. 9 (2)

εκ

κινου

Παρεμπόδισις διαβάσεως ύπό πεζοϋ.
Παραβάσεις

μονόδρομου

κατευθύν

σεως ΰπό οδηγών μή μηχανοκινήτων
οχημάτων.
Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
οδηγούν, επιβαίνουν, ώθοΰν ή έχουν
ύπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητον
όχημα :—
Δημ. Καν. 11 (α)

(Ι) Παράλειψις τηρήσεως τής αριστε
ράς πλευράς τοϋ δρόμου.

Δημ. Καν. Ι Ι (β)

(2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτητος
δταν άλλο όχημα προσπερνά.

Δημ. Καν. 11 (γ)

(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκε
τού χώρου διά τήν διέλευσιν άλλων
οχημάτων.

Δημ. Καν. Ι Ι (δ)

(4) Παραλείπει νά δώση σήμα ή νά
δώση προσοχή ν εις τοιαύτα σή
ματα.

Δημ. Καν. 11 (ε)

(5) Παρακούει σήματα διδόμενα ύπό
αστυνομικού.

Δημ. Καν. 11 (στ)

(6) Παρακούει
εν στολή.

Δημ. Καν. 11 (ζ)

(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας αστυ
νομικού εν τη εκτελέσει τοΰ καθή
κοντος του.

Δημ. Καν. 11 (η)

(8) Δεν συμμορφοΰται
τροχαίας.

οδηγίας

αστυνομικού

προς

σήμα
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙ Ν Α-.—συνέχεια.

Αϋξ.
Άρ.

ΓΙΟ.

III.

112.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

ΟΙ Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 11 (θ)
Πάφου τοϋ 1965 έως
1974.—συνέχεια.

(9) Δεν συμμορφοϋται προς γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα
ύπό τοϋ Συμβουλίου δια τήν
ρύθμισιν τροχαίας.

Δημ. Καν. 11 (ι)

(10) Παρακωλύει τήν έλευθέραν δίοδον.

Δημ. Καν. 11 (ια)

( Ι Ι ) Ή χ ε ϊ τον κώδωνα τοϋ οχήματος
μεταξύ τών ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 11 (ιβ)

(12) Προσπερνά είς επικίνδυνα σημεία.

Δημ. Καν. 11 (ιγ)

(13) Παραλείπει να σταματήση ή ελάτ
τωση ταχύτητα δταν εισέρχεται
είς κύριον δρόμον.

Δημ. Καν. 11 (ιδ)

(14) Δεν σταματά δταν τοϋ ζητηθή ύπό
άστυνομικοϋ έν στολή.

Δημ. Καν. 14

Σήματα, διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις
ή οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον προς
όδικόν σήμα τροχαίας, ανεγείρεται επί
υποστατικών εντός αποστάσεως 25
ποδών εκ σήματος τροχαίας.

»

»

Κάρρον έν στάσει ή σταθμεύσει κατά
παράβασιν σήματος τροχαίας.

Οί Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 183(2)
Κυρήνειας τοϋ 1965 έως
1972.

113.

»

»

Δημ. Καν. 185(3)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ύπό οδηγών μή μηχανοκινήτων
οχημάτων.

114.

»

»

Δημ. Καν. 185(4)

Σήματα, διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις
ή οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον προς
όδικόν σήμα τροχαίας, ανεγείρεται επί
υποστατικών εντός αποστάσεως 20
ποδών έκ σήματος τροχαίας.

115.

Οί περί Χωρίων (Διοίκη Καν. 166(3)
σις και Βελτίωσις) Κανο
νισμοί (Τροχαίας Κινή
σεως) "Αγίου Δομετίου
τοϋ 1968.

Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων).

116.

»

»

Καν. 166(4)

Διαφημίσεις κλπ. εντός αποστάσεως
20 ποδών άπό σήματος της τροχαίας.

117.

»

»

Καν. Ι66Α

Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
ύπό τον έλεγχόν των μή μηχανοκίνητα
οχήματα:—
(Ι) Παραβαίνοντα σήματα της τροχαίας.

Καν. Ι66Α(α)
Καν. 166Α (β)

(2) Δεν συμμορφοϋται προς γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα ύπό
τοϋ Συμβουλίου δια τήν ρύθμισιν
τροχαίας.
(3) Μή επιβραδύνοντα τήν ταχύτητα ή
παραλείποντα να σταματήσωσι εις
κύριον δρόμον.

Καν. Ι66Α(γ)

118;

»

»

-«. Καν. 168 (στ)

,|

'Εμπορεύματα προς πώλησιν έν τινι
όδώ.
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Αϋξ.
Άρ.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

ΠΙΝΑ.—συνέχεια.

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Οϊ περί Χωρίων (Διοίκησις Καν. 166(3)
και Βελτίωσις) Κανονι
σμοί (Τροχαίας
Κινή
σεως) Στροβόλου του
1968 έως 1974.

Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα
έτερα πλην τών μηχανοκινήτων).

Καν. 166(4)

Διαφημίσεις κλπ. εντός αποστάσεως
20 ποδών άπό σήματος της τροχαίας.

Καν. Ι66Α

Παραβάσεις ύπό προσώπων τα όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
ύπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητα
οχήματα:—

Καν. 166Α (α)

(Ι) Παραβαίνονται σήματα της τροχαίας.

Καν. Ι66Α(β)

(2) Δεν συμμορφοϋνται προς γνωστο
ποιήσεις ή σήματα ανεγερθέντα ύπό
τοϋ Συμβουλίου δια τήν ρύθμισιν
τροχαίας.

Καν. Ι66Α(γ)

(3) Μή επιβραδύνοντα τήν ταχύτητα ή
παραλείποντα νά σταματήσωσι εις
κύριον δρόμον.

Καν. 168 (στ)

'Εμπορεύματα προς πώλησιν εν τινι
όδώ.

»

»

Οί περί Χωρίων (Διοίκησις Καν. 3
και Βελτίωσις) Κανονι
σμοί (Τροχαίας Κινή
σεως)'Εγκώμης τοϋ 1968.

'Αντικανονική στάσις ή στάθμευσις
μή μηχανοκινήτου οχήματος.

Καν. 6(3)

Παρακώλυσις κυκλοφορίας δια πο
δηλάτου.

Καν. 7 (α)

Ποδήλατον άνευ λειτουργούντος και
εις καλήν κατάστασιν κωδωνίσκου.

Καν. 7 (β)

Ποδήλατον άνευ τροχοπέδης εις
καλήν κατάστασιν έπ' αμφοτέρων τών
τροχών.

»

»

Καν. 7 (γ)

Ποδήλατον άνευ πτερών.

»

»

Καν. 7 (δ)

Ποδήλατον ε'ις κακήν

»

»

Καν. 7(3)

Ποδήλατον άνευ εμπρόσθιου λευκού
φωτός ή ερυθρού οπισθίου φωτός ή
ερυθρού καταυγαστήρος.

»

»

Καν. 8 (α)

Ποδηλατιστής ποδηλατεΐ παραπλεύ
ρως άλλου οχήματος ή ποδηλατιστοΰ.

Καν. 8 (β)

Ποδηλατιστής μή καθήμενος επί τοϋ
έφιππίου και κρατών τουλάχιστον τήν
μίαν χειρολαβήν.

κατάστασιν.

»

»

Καν. 8 (γ)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου
ώθεϊ άλλο ποδήλατον.

»

»

Καν. 8 (δ)

Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ώθεϊ ποδή
λατον επί πεζοδρομίου.
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Αϋξ.
Άρ.

134.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπερ ιλαμβανο μένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι περί Χωρίων (Διοίκη Καν. 8 (ε) (στ)
σις και Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κι
νήσεως) Έγκώμης τοϋ
1968.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Παρακώλυσις κυκλοφορίας ύττό πο
δηλάτου χρησιμοποιούντος ή ώθοϋντος
το ποδήλατόν του.

135.

»

»

Καν. 8 (ζ)

Ποδηλατιστής εξαρτάται έκ
μένου οχήματος.

136.

»

»

Καν. 8 (η)

'Αντικανονική
επί ποδηλάτου.

137.

»

»

Καν. 8 (θ)

'Ανασφαλής
ποδηλάτου.

138.

»

»

Καν. 9 (α) (γ)

Παρακώλυσις της ελευθέρας δια
βάσεως πεζών ή άλλης τροχαίας κυκλο
φορίας ύπό πεζού έπι δρόμου, πεζο
δρομίου ή διαβάσεως πεζών.

139.

»

»

Καν. 9 (β)

Πεζός δεν χρησιμοποιεί τήν διά
βασιν πεζών όταν αϋτη ευρίσκεται
εντός αποστάσεως 300 ποδών.

140.

»

»

Καν. 9 (δ)

Πεζός δεν υπακούει σήματα τρο
χαίας διά τόν ελεγχον τών πεζών.

141.

»

»

Καν. 9 (ε)

Πεζός παίζει εις τόν δρόμον και προ
καλεί άνησυχίαν, ένόχλησιν, ή δυσ
χέρειαν εις οιονδήποτε πεζόν ή
παρακωλύει τήν τροχαίαν κίνησιν.

142.

»

»

Καν. 9 (στ)

Πεζός μεταφέρει μακρά ή ογκώδη
αντικείμενα τά όποια πιθανόν νά είναι
επικίνδυνα δι' άλλους πεζούς ή εις τήν
τροχαίαν κίνησιν.

143.

»

»

Καν. 10

Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως (οχήματα έτερα πλην τών
μηχανο κινητών).

144.

»

»

Καν. 11 (α)

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου οχήματος είς άπόστασιν μι
κροτέραν τών 30 ποδών έκ γωνίας ή
σήματος τροχαίας.

145.

»

»

; . Καν. 11 (β)

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου οχήματος εις άπόστασιν μι
κροτέραν τών 60 ποδών έκ φώτων τρο
χαίας.

146.

»

»

Καν. 11 (γ)

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου οχήματος προ της εισόδου
πυροσβεστικού ή αστυνομικού
στα
θμού, κινηματογράφου, θεάτρου, τρα
πέζης, εκκλησίας, νοσοκομείου, κλι
νικής, σχολείου.

147.

»

»

Καν. 11 (δ)

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου
οχήματος
κατ*
άντίθετον
φοράν της κινήσεως.

j ;

μεταφορά

κινου

έπιβάτου

μεταφορά φορτίου

επί

Ν. 19/75

453
ΠΡΩΤΟΣ Π Ι Ν Α ^ . — σ υ ν έ χ ε ι α .
Αϋξ.
Άρ.

148.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Ο Ι περί Χ ω ρ ί ω ν ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 11 (ε)
σις και Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) "Εγκωμης τοϋ
1968.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου οχήματος εις άπόστασιν μι
κροτέραν των 45 ποδών εκ στάσεως
λεωφορείου.

149.

»

»

Καν. 11 (στ)

Στάσις ή στάθμευσις μή μηχανο
κινήτου οχήματος εις άπόστασιν μ ι 
κροτέραν τών 45 ποδών εκ διαβάσεως
πεζών πλην δια τον σκοπόν διαβάσεως
τών πεζών ή αναγκαστικής στάσεως.

150.

»

»

Καν. 13

Διέλευσις, ώθησις, ελξις, στάσις ή
στάθμευσις μή μηχανοκινήτου
οχή
ματος έπί οιουδήποτε πεζοδρομίου.

151.

Ο Ι περί
Ρυθμίσεως της Καν. 8 (α)
Τροχαίας
Μεταφοράς
Κανονισμοί
τοϋ
1964,
εως 1972.

Παράλειψις
ύπό
κατόχου
αδείας
(λεωφορείου, ταξί ή μεταφορέως) να
διατηρή ταύτην καθαράν και είς καλήν
κατάστασιν.

152.

»

»

Καν. 8 (β)

Παράλειψις
ύπό
κατόχου
αδείας
(λεωφορείου, ταξί ή μεταφορέως) νά
διατηρή ταύτην άνηρτημένην είς περί
οπτον μέρος εντός τοϋ οχήματος.

153.

»

»

Καν. 13 (ζ)

Παράλειψις ύπό όδηγοϋ ταξί νά δια
τηρή εις περίοπτον μέρος εντός τοϋ
οχήματος του πίνακα κομίστρων είς
καθαράν
και
εύανάγνωστον
κατά
στασιν.

154.

»

»

Καν. 15 (η)

Ά δ ε ι ο ΰ χ ο ν λεωφορείον μή διατη
ρούμενον εσωτερικώς
και έξωτερι
κώς εις καθαράν κατάστασιν.

155.

»

»

Καν. 15 (ι)

Λεωφορείον δεν φέρει είς περίοπτα
σημεία εντός αύτοϋ τάς εγκεκριμένος
πινακίδας δρομολογίων καΐ τιμολο
γίων εντός καλλιτεχνικών πλαισίων.

156.

»

»

Καν. 15 (ια)

Λεωφορείον δεν φέρει τάς απαγο
ρευτικός πινακίδας εντός αύτοϋ δ ι ά —
(α) τό πτύειν εντός και έκτος τοϋ λεω
φορείου,
(β)

τ

ή ν άπόρριψιν αχρήστων αντικει
μένων εντός και έκτος τοϋ λεωφο
ρείου.
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("Άρθρον 10)

Τηρούμενης της εν αρθρω 10 επιφυλάξεως, καθωρισμένον πρόστιμον £2.000 μιλς
Αϋξ.
•Αρ.

ί.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένω ν
Κανονισμών
Ό περί Δημοσίων Ό δ ώ ν
Νόμος, Κεφ. 83.

»

2.

»

"Άρθρον/
Κανονισμός

"Άρθρον 3 (ε)
Άρθρον 3 (ζ)

περί Όχημάτων και "Άρθρον 9 (2)
Ρυθμίσεως της Τροχαίας
Νόμος, Κεφ. 335.

Στοιχεία αδικήματος

Ή καταστροφή ή ή έξάλειψις σήμα
τος της τροχαίας.
Ρύπανσις δημοσίας όδοϋ.

3.

Ό

Ό δ η γ ό ς οχήματος κοιμώμενος.

4.

Παραβάσεις περί τήν φέρουσαν τον
Oi περί
Μηχανοκινήτων Καν. 10(3), 15 και
Δεύτερον
Παράρ αριθμόν έγγραφης πινακίδα.
Όχημάτων και Τροχαίας
τημα.
Κινήσεως
Κανονισμοί
του 1973.

5.

»

»

Καν. 22

Παράλειψις εκθέσεως ή επιδείξεως
της αδείας κυκλοφορίας μηχανοκινήτου
οχήματος.

6.

»

»

Καν. 29 (4) (γ)

Παράλειψις
«L».

7.

»

»

Καν. 41

8.

»

»

Καν. 49 (5)

Μηχανοκίνητον όχημα
ματικών έπισώτρων.

9.

»

»

Καν. 49 (5)

Έπίσωτρα οχήματος
νον κατάστασιν.

10.

»

»

Καν. 49 (7)

Μηχανοκίνητον όχημα άνευ σειρή
νος ή άνευ της δεούσης σειρήνος.

II.

»

»

Καν. 49 (8)

Παραβάσεις άναφορικώς
άνακλαστικόν κάτοπτρον.

προς

12.

»

»

Καν. 49 (17)

"Ελλειψις σιγαστηρος
τος εξαγωγής.

συστήμα

13.

»

»

Καν. 49 (20)

'Επιγραφή έπι τοϋ άλεξηνέμου.
Σκοτεινά! ϋαλοι παραθύρων.

αναρτήσεως

πινακίδος

Ανυπόγραφος άδεια οδηγήσεως.
άνευ
εις

πνευ

έπικίνδυ

ή

το

14.

»

»

Καν. 49 (21)

15.

»

»

Καν. 49 (22)

16.

»

»

Καν. 49 (26)

17.

»

»

Καν. 57 (Ι) (α)

Ό δ η γ ό ς εις άντικανονικήν θέσιν εν
τω όχήματι.

18.

»

. »

Καν. 57 (Ι) (γ)

Ό δ η γ ό ς προβάλλει τήν χείρα του
έκ τοΰ οχήματος δίχως τοϋτο να είναι
άναγκαΐον.

19.

»

»

Καν. 57 (Ι) (ε)

Ρυμούλκησις ποδηλατιστοϋ ή μοτοσυκλεττιστοϋ.

20.

»

»

Καν. 57 (Ι) (στ)

Ταξιδεύειν προς τα όπισθεν.

21.

»

»

Καν. 57 (Ι) )ζ)

Παρακώλυσις κυκλοφορίας.

»

Καν. 57 (Ι) (η)

Βραδυπορία.

22.

Ύαλοκαθαριστήρ—Δεν
δέν λειτουργεί.

υπάρχει

ή

Φτερά οΰχι αποτελεσματικά.
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Αϋξ.
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23.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Οί

"Αρθρον/
Κανονισμός

περί
Μηχανοκινήτων Καν. 57 (Ι) (θ)
'Οχημάτων καΐ Τροχαίας
Κινήσεως
Κανονισμοί
τοϋ 1973.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Παράλειψις σηματοδοσίας.

24.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( ι δ )

Έ ξ αμελείας ή έκουσία
παρακώ
λυσις ελευθέρας διόδου προσώπου,
οχήματος, άλογου ή κτήνους.

25.

»

»

Καν. 57(1) (ιστ)

Είσοδος είς κύριον δρόμον άνευ στά
σεως ή επιβραδύνσεως της τ α χ ύ τ η 
τος.

26.

»

»

Καν. 57 (Ι) (ιθ)

'Αντικανονική
χρήσις
τοϋ
κριμένου τύπου σειρήνος.

27.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( ι ζ )

28.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( ι η )

Δεν παρέχει προτεραιότητα είς ο χ ή 
ματα έλαύνοντα έκ δεξιών έπΐ κ ό μ 
βων ή μή ελεγχόμενος διασταυρώ
σεις.
Ό δ η γ ό ς προτιθέμενος νά στρίψη
δεξιά δεν παρέχει δικαίωμα προτε
ραιότητος είς οχήματα ευθείας πο
ρείας έλαύνοντα εξ αντιθέτου κατευ
θύνσεως.

29.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ β )

Μεταφορά εμπορευμάτων έπι της
οροφής λεωφορείου αυτοκινήτου κατά
παράβασιν τών διατάξεων τοϋ παρόν
τος Κανονισμού.

30.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ γ )

Στάσις εντός αποστάσεως 30 ποδών
άπό τίνος γωνίας ή όδοδείκτου.

31.

»

»

Καν. 57 (Ι) (κ Υ )

Στάσις εντός αποστάσεως
δών έκ σηματοδότου.

32.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ γ )

Στάσις εντός 45 ποδών έκ καθωρι
σμένης διαβάσεως πεζών ή στάσεως
λεωφορείου.

33.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ γ )

Στάσις έπι όδοϋ κατά μήκος κίτρινης
γραμμής.

34.

»

»

Καν. 57 ( Ι ) (κδ) (i)

Άκινητοποίησις
ή
έγκατάλειψις
οχήματος είς ε'ίσοδον ή έξοδον α σ τ υ 
νομικού ή πυροσβεστικού οταθμοΰ,
κινηματογράφου, θεάτρου, τραπέζης,
εκκλησίας,
τεμένους,
νοσοκομείου,
κλινικής, σχολείου ή γκαράζ.

35.

»

» ·

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ δ ) ( ϋ )

'Ακινητοποιεί το όχημα ή το ε γ κ α τ α 
λείπει είς χώρον σταθμεύσεως επί όδοϋ
κατά τρόπον άντίθετον προς τ ή ν επι
τρεπομένη ν φοράν οδηγήσεως τών ο χ η 
μάτων.

36.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ ε )

Όδηγός
παραλείπει νά ακινητο
ποίηση τό όχημα και έπιτρέψη τήν διά
βασιν πεζών οϊτινες χρησιμοποιούν
τάς καθωρισμένας διαβάσεις πεζών.

37.

»

»

Καν. 5 7 ( Ι ) ( κ σ τ )

Παράλειψις μεταφοράς αντανακλα
στικών τριγώνων κινδύνου.

εγκε

150 πο
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38.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 57 (2) (α)
'Οχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως
Κανονισμοί
τοϋ 1973.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Παράβασις περί αριστεράς πορείας
διατάξεως ή αντικανονική
χρήσις
λωρίδος κυκλοφορίας.

.39.

»

»

Καν. 57 (2) (β)

Το προσπερνάν εκ της μή κανονι
κής πλευράς.

40.

»

»

Καν. 57 (2) (γ)

'Εάν τις παράλειψη νά μειώση τήν
ταχύτητα και νά παραμερίση καθ' όν
χρόνον προσπερνάται.

41.

»

»

Καν. 57 (2) (δ)

'Εάν τις παράλειψη νά έπιβραδύνη
το όχημα και νά έπιτρέψη ασφαλή
δίοδον εΐς έτερα οχήματα ή τροχαίαν.

42.

»

»

Καν. 57 (2) (ε)

'Εάν τις όδηγή φορτηγόν ή λεω
φορείον αΰτοκίνητον και παράλειψη
νά σταματήση και έπιτρέψη το πέρα
σμα
ελαφρότερων
μηχανοκινήτων
οχημάτων.

43.

»

»

Καν. 57 (4)

Όδήγησις, στάσις ή στάθμευσις
μηχανοκινήτων οχημάτων επί πεζο
δρομίου.

44.

»

»

Καν. 58(1)

'Επιβάτης
τιστοϋ.

45.

»

»

Καν. 58(2)

'Επιβάτης επί μοτοσυκλέττας
καθήμενος ιππαστί.

46.

»

»

Καν. 58 (2)

Πλείονες τοϋ ενός έπιβάται έπΐ μοτο
συκλέττας.

47.

»

»

Καν. 58 (3)

'Οδηγός ή επιβάτης
τας άνευ κράνους.

48.

»

»

Καν. 61 (α)

'Επιβάτης οχήματος παρακωλύει ή
παρεμβαίνει ε'ις τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τοϋ οχήματος.

49.

»

»

Καν. 61 (β)

'Επιβάτης
οχήματος
μεταφέρων
ογκώδες και έπικίνδυνον
φορτίον
εντός οχήματος.

50.

»

»

Καν. 61 (γ)

'Επιβάτης οχήματος προβάλλει τάς
χείρας αύτοϋ ή άλλο μέρος τοϋ σώμα
τος του εκ τοϋ παραθύρου τοϋ οχήμα
τος.

51.

»

»

Καν. 61 (δ)

'Επιβάτης οχήματος κάμνει σήματα
ή χειρονομίας δυναμένας νά εκλη
φθούν ώς σήματα τροχαίας ενεργού
μενα ύπό τοϋ όδηγοϋ.

52.

»

»

Καν. 61 (ε)

'Επιβάτης οχήματος, ϊσταται εντός
οχήματος τό όποιον δεν εΐναι έξου
σιοδότημένον νά μεταφέρη ισταμέ
νους έπιβάτας.

53.

»

»

Καν. 62(a)

Πρόσωπον τι ανοίγει τήν θύραν
κατά τρόπον ανασφαλή ή ένοχλητικόν
δι' άλλα οχήματα.

έμπροσθεν

μοτοσυκλετ
μή

μοτοσυκλέτ
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54.

55.

56.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Οί

"Αρθρον/
Κανονισμός

περί
Μηχανοκινήτων Καν. 62 (β)
'Οχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως Κανονισμοί τ ο ϋ
1973.—συνέχεια.

»

»

Στοιχεία αδικήματος

Πρόσωπον τ ι καταλείπει τήν θύραν
τοϋ οχήματος άνοικτήν προς τήν πλευ
ράν κινήσεως οχημάτων πέραν τοϋ
δέοντος.

Καν. 62 (γ)

Πρόσωπον τ ι επιβιβάζεται ή τ α ξ ι 
δεύει εντός οχήματος φέρον οπλον
εν γομώσει ή οιονδήποτε άλλον έπι
κίνδυνον άντικείμενον δ ι ' άλλα πρό
σωπα εντός ή εκτός τοϋ οχήματος.

Ο ί περί Τροχαίας Δημο Καν. 6Δ (α)
τικοί Κανονισμοί Λευ 
κωσίας 1965 εως 1973.

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτι
κόν χώρον σταθμεύσεως, δεν α κ ο 
λουθεί τάς οδηγίας τοϋ επιθεωρητού.

57.

»

»

Καν. 6Δ (β)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δ η μ ο τ ι 
κόν χώρον σταθμεύσεως δεν , σ υ μ 
μορφοϋται προς άπαντα τά σήματα της
τροχαίας και τό περιεχόμενον τών
πινακίδων και σημάνσεων άφορωσών
τον εν λ ό γ ω χώρον.

58.

»

»

Καν. 6Δ (γ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτι
κόν χώρον σταθμεύσεως σταθμεύει
τ ό δχημά του άντικανονικώς ή κατά
παράβασιν της υποδείξεως τοϋ επι
θεωρητού.

59.

»

»

Καν. 6Δ (δ)

Πρόσωπον
χρησιμοποιούν
δημο
τικόν χώρον σταθμεύσεως, παρεμπο
δ ί ζ ε ι , παρενοχλεί ή δ ι α κ ό π τ ε ι ' την
έλευθέραν διακίνησιν προσώπων ή
οχημάτων.

60.

»

»

Καν. 6Δ (ε)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτι
κόν χώρον σταθμεύσεως δέν πλη
ρώνει τό ορισθέν τέλος.

61.

»

»

Καν. 6Δ (στ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτι
κόν χώρον σταθμεύσεως αφήνει τό
όχημα του εις τον χώρον σταθμεύσεως
μετά τήν έκπνοήν τοϋ χρόνου δια τον
όποιον κατεβλήθη τό τέλος.

62.

»

»

Καν. 6 Ε (α)

Διανομή, διασπορά ή
άπόρριψις
φυλλαδίων ή άλλων
διαφημιστικού
περιεχομένου έγγραφων ή υλικών ή
άχρηστων αντικειμένων,
σιγαρέττων
άνημμένων ή έσβεσμένων εις δημο
τικόν χώρον σταθμεύσεως.

63.

»

»

Καν. 6Ε (β)

Πώλησις ή εκθεσις προς πώλησιν
ή πλανοδιοπώλησις οιωνδήποτε ε μ 
πορευμάτων
εις
δημοτικόν
χώρον
σταθμεύσεως.

64.

»

»

Καν. 6Ε (γ)

'Αναγραφή ή άπεικόνισις επί της
επιφανείας, τοϋ
περιτειχίσματος
ή
οιουδήποτε τμήματος ή εγκαταστά
σεως ή υποστατικού τών δημοτικών
χώρων σταθμεύσεως οιασδήποτε επι
γραφής, συνθήματος, λέξεως, εμβλή
ματος ή παραστάσεως ε'ις δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως.
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65.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Οί περί Τροχαίας Δημοτικοί Καν. 6Ε(δ)
Κανονισμοί
Λευκωσίας
1965 έως 1973.—συνέχεια.

Πλύσις, συντήρησις, ή έπιδιόρθω
σις οχήματος πλην της αλλαγής ελα
στικού εν περιπτώσει βλάβης τούτου
εις δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.

66.

»

»

Καν. 6Ε (ε)

Πτύειν ή εκχυσις οιασδήποτε φύ
σεως ποτών, υγρών ή καυσίμων ή
μηχανελαίων εις δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως.

67.

»

»

Καν. 6Ε (στ)

Όδήγημα οχήματος με ταχύτητα
ΰπερβαίνουσαν τά πέντε μίλια ώριαίως,
ή ή χρήσις σειρήνος ή οιουδήποτε άλλου
οργάνου έκπέμποντος ήχον εις δημο
τικόν χώρον σταθμεύσεως.

68.

Καν. 6Μ (α)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή ιδιοκτήτης
οχήματος, σταθμεύει τοϋτο εις χώρον
σταθμεύσεως έλεγχόμενον δια μετρη
τών άνευ καταβολής τέλους σταθμεύ
σεως.

69.

Καν. 6Μ (β)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή Ιδιοκτήτης
οχήματος σταθμεύει τοϋτο εις χώρον
σταθμεύσεως έλεγχόμενον δια μετρη
τών πέραν της καθωρισμένης χρονι
κής περιόδου δια τήν οποίαν έπλη
ρώθη τό τέλος σταθμεύσεως.

70.

Καν. 6Μ (γ)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή ιδιοκτήτης
οχήματος
σταθμεύει είς
τοιούτον
χώρον ειμή εντός τοϋ καθοριζομένου
δι' εκαστον μετρητήν χώρου, δεικνυο
μένου δια γραμμών έπι της επιφανείας
τοϋ χώρου σταθμεύσεως.

71.

Δημ. Καν. 11 (2)

Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως ύπό οδηγών μηχανοκινήτων
οχημάτων.

72.

Δημ. Καν. 13 (ι)

Παρακώλυσις
ελευθέρας
διόδου
ύπό μηχανοκινήτου οχήματος.

Δημ. Καν. 13 (ιε)

Παραβάσεις ύπό προσώπων τά
όποια οδηγούν, επιβαίνουν, ώθοϋν,
ή έχουν ύπό τον έλεγχαν των μή μηχα
νοκίνητα οχήματα :—
(Ι) Είς έπικίνδυνον ταχύτητα.

Δημ. Καν. 13 (ιστ)

(2) "Ανευ της δεούσης προσοχής και
φροντίδος.

73.

74.
75.

76.

Δημ. Καν. 14 (στ)

Παρακώλυσις
κυκλοφορίας
μηχανοκινήτου οχήματος.

Δημ. Καν. 14 (ιβ)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
δεν δίδει προτεραιότητα εις πεζόν επί
διαβάσεως πεζών.

Δημ. Καν. 14 (ιδ)

ύπό

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
παραλείπει να παραχώρηση προτεραιό
τητα ε'ις οχήματα έλαύνοντα έκ δεξιών
επί κυκλικών κόμβων ή ανεξέλεγκτων
δ ιασταυ ρώσεων.
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Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

77.

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 172
Λεμεσού 1965 εως 1973

Αύτοκίνητον άφεθέν ή σταθμευμένον
εις μέρος άλλο έκτος είς χώρον ώρι
σμένον και σεσημασμένον δια τήν
στάθμευσιν αυτοκινήτων.

78.

Δημ. Καν. 173

Παρακώλυσις κυκλοφορίας ΰττό μη
χανοκινήτου οχήματος.

79.

Δημ. Καν. 174

Παρακώλυσις κυκλοφορίας ύττό ιδιω
τικού μηχανοκινήτου οχήματος.

80.

Δημ. Καν. 180(2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ύπό οδηγών μηχανοκινήτων οχη
μάτων.

81.

Δημ. Καν. 182 (ι)

Παρακώλυσις ελευθέρας κυκλοφο
ρίας άττό μηχανοκινήτου οχήματος.

82.

Δημ. Καν. 182 (ιε)
Δημ. Καν. Ι82(ιστ)
83.

Οί

Δημοτικοί Κανονισμοί
'Αμμοχώστου τοϋ 1965 Καν. 3Γ(α)
εως 1974.

84.

Καν. 3 Γ (β)

Παραβάσεις ύπό προσώπων τα όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
ύπό τόν ελεγχόν των μή μηχανοκίνητον
όχημα :—
(Ι) Είς έπικίνδυνον ταχύτητα.
(2) "Ανευ της δεούσης προσοχής, και
φροντίδος.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως, δεν ακολουθεί
τάς οδηγίας τοϋ επιθεωρητού.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως δεν συμμορφοϋται
προς άπαντα τά σήματα της τροχαίας
και το περιεχόμενον τών πινακίδων και
σημάνσεων άφορωσών τόν εν λόγω
χώρον.

85.

»

»

Καν. 3Γ(γ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως, σταθμεύειτό όχη
μα του άντικανονικώς ή κατά παρά
βασιν της υποδείξεως τοϋ επιθεωρητού.

86.

»

»

Καν. 3Γ(δ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως, παρεμποδίζει, πα
ρενοχλεί ή διακόπτει τήν έλευθέραν
διακίνησιν προσώπων ή οχημάτων.

87.

Καν. 3Γ(ε)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως δεν πληρώνει τό
ορισθέν τέλος.

88.

Καν. 3Γ(στ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως αφήνει τό όχημα
του είς τόν χώρον σταθμεύσεως μετά
τήν έκπνοήν τοϋ χρόνου διά τόν
όποιον κατεβλήθη τό τέλος.

89.

»

»

. . Καν. 3Δ(α)

Διανομή,
διασπορά ή άπόρριψις
φυλλαδίων ή άλλων διαφημιστικού
περιεχομένου έγγραφων ή υλικών ή
άχρηστων αντικειμένων, σιγαρέττων
άνημμένων ή έσβεσμένων είς δημοτικόν
χώρον σταθμεύσεως.
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90.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Καν. 3Δ(β)
'Αμμοχώστου τοϋ 1965
εως 1974.—συνέχεια.

Πώλησις ή εκθεσις προς πώλησιν
ή πλανοδιοπώλησις οιωνδήποτε εμπο
ρευμάτων εϊς δημοτικόν χώρον στα
θμεύσεως.

91.

»

»

Καν 3Δ(γ)

• 'Αναγραφή ή άπεικόνισις έπι της
επιφανείας, τοϋ περιτειχίσματος ή οιου
δήποτε τμήματος ή εγκαταστάσεως ή
υποστατικού τών δημοτικών χώρων
σταθμεύσεως οιασδήποτε επιγραφής,
συνθήματος, λέξεως, εμβλήματος ή
παραστάσεως εις δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως.

92.

»

»

Καν. 3Δ(δ)

Πλύσις, συντήρησις, ή έπιδιόρθωσις
οχήματος πλην της αλλαγής ελαστικού
εν περιπτώσει βλάβης τούτου εις δημο
τικόν χώρον σταθμεύσεως.

93.

»

»

Καν. 3Δ(ε)

Πτύειν ή έκχυσις οιασδήποτε φύσεως
ποτών, υγρών ή καυσίμων ή μηχανε
λαίων εις δημοτικόν χώρον σταθμεύ
σεως.

94.

»

»

Καν. 3Δ(στ)

Όδήγημα οχήματος με ταχύτητα
ύπερβαίνουσαν τα πέντε μίλια ώριαίως,
ή ή χρήσις σειρήνος ή οιουδήποτε άλλου
οργάνου έκπέμποντος ήχον εις δημο
τικόν χώρον σταθμεύσεως.

95.

»

»

Καν. 3 ΙΑ (Ι) (α) (2)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή 'ιδιοκτήτης οχή
ματος, σταθμεύει τοϋτο εις χώρον
σταθμεύσεως έλεγχόμενον διά μετρη
τών άνευ καταβολής τέλους σταθμεύ
σεως.

96.

»

»

Καν. 3 ΙΑ (Ι) (β) (2)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή 'ιδιοκτήτης οχή
ματος, σταθμεύει τοϋτο εις χώρον
σταθμεύσεως έλεγχόμενον διά μετρη
τών πέραν της καθωρισμένης χρονικής
περιόδου διά την οποίαν έπληρώθη το
τέλος σταθμεύσεως.

97.

»

»

Καν. 3 ΙΑ (Ι) (γ) (2)

Ό δ η γ ό ς , κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχή
ματος, σταθμεύει ε'ις τοιούτον χώρον
ειμή εντός τοϋ καθοριζομένου
δι'
εκαστον μετρητήν χώρου δεικνυομένου
διά γραμμών έπι της επιφανείας τοϋ
χώρου σταθμεύσεως.

98.

»

»

Δημ. Καν. 4

Μηχανοκίνητον όχημα
την κυκλοφορίαν.

99.

Δημ. Καν. 5

Ίδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα πα
ρακωλύει την κυκλοφορίαν.

100.

Δημ. Καν. 5

Ίδιωτικόν αύτοκίνητον στάθμευα έπι
της όδοΰ πέραν τών 10 λεπτών άνευ
ευλόγου αίτιας ή παρεμποδίζει τήν
διάβασιν.

Δημ. Καν. Ι Ι (2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ύπό οδηγών μηχανοκινήτων οχη
μάτων.

ΙΟΙ.

»

»

παρακωλύει
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Αϋξ.
•Αρ.

102.

103.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Οι

"Αρθρον/
Κανονισμός

Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 13 (ι)
'Αμμοχώστου τοΟ 1965
εως 1974.—συνέχεια.

»

»

Δημ. Καν. 13 (ιε)

Στοιχεία αδικήματος

Παρακώλυσις ελευθέρας διόδου ύπό
μηχανοκινήτου οχήματος.
Παραβάσεις ύττό προσώπων τα όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή εχόυν
υπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητον
δχημα :—
(Ι) Εις έπικίνδυνον ταχύτητα.

Δημ. Καν. 13 (στ)

(2) "Ανευ της δεούσης προσοχής καΐ
φροντίδος.

104.

»

»

Δημ. Καν. 13 (ιη)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
παραλείπει νά ελάττωση ταχύτητα ή
νά σταματήση δταν πλησιάζη νησίδα
τροχαίας.

105.

»

»

Δημ. Καν. Ι3(ιθ)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
παραλείπει νά ελάττωση ταχύτητα ή νά
σταματήση εϊς «ράουντάπάουτ» προς
τον σκοπόν νά οώση πέρασμα ή έπι
τρέψη εϊς οιονδήποτε άλλο δχημα
εύρισκόμενον εκ δεξιών του νά περάση.

106.

»

»

Δημ. Καν. 14 (στ)

'Αδικαιολόγητος παρεμπόδισις τοϋ
δρόμου υπό μηχανοκινήτου οχήματος.

107.

108:

109.

110.

Οί Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 12(2)
Λάρνακος τοϋ 1965 εως
1974.

»

»

Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
υπό τον ελεγχόν των μή μηχανοκίνητα
οχήματα :—
Δημ. Καν. 14 (ιε)

(Ι) Είς έπικίνδυνον ταχύτητα.

Δημ. Καν. Ι4(ιστ)

(2) "Ανευ της δεούσης προσοχής και
φροντίδος.

Οί Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 9 (2)
Πάφου του 1965 'έως
1974.

»

»

Δημ. Καν. 11 (ιε)

»

III.

112.

»

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ΰπό οδηγών μηχανοκινήτων οχη
μάτων.

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύν
σεως ΰπό οδηγών μηχανοκινήτων οχη
μάτων.
Παραβάσεις ύπό προσώπων τά όποια
όδηγοϋν, επιβαίνουν, ώθοϋν ή έχουν
ΰπό τόν ελεγχόν των μή μηχανοκίνητα
οχήματα:—
(Ι) Είς έπικίνδυνον ταχύτητα.

Δημ. Καν. 11 (ιστ)

(2) "Ανευ της δεούσης προσοχής και
φροντίδος.

»

Δημ. Καν. 12 (ιβ)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
δεν δίδει προτεραιότητα εις πεζόν
επί διαβάσεως πεζών.

»

Δημ. Καν. Ι2(ιδ)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου οχήματος
παραλείπει νά παραχώρηση προτε
ραιότητα είς οχήματα έλαύνοντα έκ
δεξιών έπΐ κυκλικών κόμβων ή ανε
ξέλεγκτων διασταυρώσεων.
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Αϋξ.
•Αρ.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

113.

Ο ι Δημοτικοί
Κανονισμοί Δ η μ . Καν. 185(3)
Κυρήνειας τοϋ 1965 εως
1972.

Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευ
θύνσεως ύπό οδηγών μηχανοκινήτων
οχημάτων.

114.

O i περί Χωρίων ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 166(3)
σις και Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) 'Αγίου
Δομε
τίου τοΰ 1968.

Παραβάσεις μονόδρομου
χανοκινήτων οχημάτων).

115.
116.

117.
118.

»

»

Καν. 167

O i περί Χωρίων ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 166(3)
σις και Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) Στροβόλου τοϋ
1968 εως 1974.

»

»

Καν. 167

Ο ι περί Χωρίων ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 3
σις κ α ι Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) Έ γ κ ώ μ η ς του
1968.

(ύπό

μη

(ύπό

μη

Παρακώλυσις διόδου.
Παραβάσεις μονόδρομου
χανοκινήτων οχημάτων).

Παρακώλυσις διόδου.
'Αντικανονική στάσις ή
μηχανοκινήτου οχήματος.

στάθμευσις

119.

»

»

Καν. 4

120.

»

»

Καν. 10

Παραβάσεις
μονόδρομου
θύνσεως (ύπό μηχανοκινήτων
των).

121.

»

»

Καν. 11 (α)

Στάσις
ή
στάθμευσις
μηχανοκι
νήτου οχήματος εις άπόστασιν μικρο
τέραν των 30 ποδών εκ γωνίας ή σήμα
τος τροχαίας.

122.

»

»

Καν. 11 (γ)

Στάσις ή στάθμευσις μηχανοκινή
του οχήματος προ της εισόδου πυρο
σβεστικού ή αστυνομικού σταθμού,
κινηματογράφου, θεάτρου, τραπέζης,
εκκλησίας,
τεμένους,
νοσοκομείου,
κλινικής ή σχολείου.

123.

»

»

Καν. 11 (δ)

Στάσις
ή
στάθμευσις
μηχανοκι
νήτου οχήματος, κατ* άντίθετον φο
ράν της κινήσεως.

124.

»

»

Καν. 11 (ε)

Στάσις ή στάθμευσις μηχανοκινή
του οχήματος εις άπόστασιν μικρό
τέραν των 45 ποδών εκ στάσεως λεωφο
ρείων.

125.

»

»

Καν. 11 (στ)

Στάσις ή στάθμευσις μηχανοκινή
του οχήματος είς άπόστασιν μικρο
τέραν τών 45 ποδών εκ διαβάσεως
πεζών.

126.

»

»

Καν. 13

Διέλευσις, ώθησις, ελξις, στάσις ή
στάθμευσις μηχανοκινήτου οχήματος
επί πεζοδρομίου.

'Αντικανονική στάσις λεωφορείου.
κατευ
οχημά
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Αϋί.
Άρ.

127.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Ο Ι περί
Ρυθμίσεως της Καν.
Τροχαίας Μεταφοράς Κα
νονισμοί τοΰ 1964 εως
1972.

Ι0(2)(ιστ)

Στοιχεία αδικήματος

Λεωφορείον μη έφωδιασμένον δια
πυροσβεστικών συσκευών, καθρεπτών
πορείας, καθρέπτου εσωτερικής επι
βλέψεως και κιβωτίου πρώτων βοη
θειών.

128.

»

»

Καν. 13 (στ)

Πρόκλησις όχληρίας εις δημόσιον
χώρον ή κατοικίαν δια της χρήσεως ρα
διοφώνου ή ραδιογραμμοφώνου κλπ.,
εντός ταξί.

129.

»

»

Καν. 13 (η)

Ταξί σταθμεΰον άλλου παρά εις έ γ κ ε 
κριμένον χώρον σταθμεύσεως.

130.

»

»

Καν. 14 (α)

'Ιδιοκτήτης ταξί δεν διατηρεί εντός
αΰτοϋ
πυροσβεστικήν
άντλίαν
και
κιβώτιον πρώτων βοηθειών.

131.

»

»

Καν. 15 (β)

Ά δ ε ι ο ϋ χ ο ν λεωφορείον μή κ υ κ λ ο 
φορούν βάσει τών δρων αδείας τ ο υ .

132.

»

»

Καν. 15 (γ)

(Ι) Λεωφορείον μή έκκινοϋν εκ τών
εγκεκριμένων στάσεων.
(2) Λεωφορείον
σταθμεΰον
άλλου
παρά εις τάς εγκεκριμένος στάσεις.
(3) Λεωφορείον μή ακολουθούν τά
εγκεκριμένα δρομολόγια έπϊ προ
καθωρισμένων ωραρίων.

133.

»

»

Καν. Ι 5 ( ι ε )

Πρόκλησις όχληρίας είς τους έπι
βάτας και είς δημοσίους χώρους διά
της χρήσεως ραδιοφώνου ή ραδιο
γραμμοφώνου κλπ., εγκατεστημένων
εντός υπεραστικού ή αγροτικού λ ε ω 
φορείου.

134.

»

»

Καν. 16(1)

Έγκατάστασις ραδιοφώνου ή παντός
τύπου φωνοληπτικής αναμεταδόσεως
εντός άστικοϋ λεωφορείου.

135.

»

»

Καν. 19 (ε)

Αδειούχος
δημόσιος
μεταφορεύς
δεν μεταφέρει εντός αύτοϋ κ α ι είς κα
τάλληλον θέσιν πυροσβεστικήν άντλίαν
και κιβώτιον πρώτων βοηθειών.

136.

»

»

Καν. 19 (ζ)

Πρόκλησις όχληρίας είς Δημόσιον
χώρον διά τής χρήσεως ραδιοφώνου
κλπ., εγκατεστημένου εντός δημοσίου
μεταφορέως.

137.

»

»

Καν. 19 (η)

Δημόσιος
μεταφορεύς
έσταθμευ
μένος άλλου έκτος τών έν τη αδεία του
καθοριζομένων χώρων σταθμεύσεως.

138.

»

»

Καν. 20 (β)

'Αδειούχος
ιδιωτικός
μεταφορεύς
δεν μεταφέρει εντός αύτοϋ και είς
κατάλληλον
θέσιν
πυροσβεστικήν
άντλίαν και κιβώτιον πρώτων βοηθειών.

139.

»

»

Καν. 20 (γ)

Πρόκλησις όχληρίας είς δημόσιον
χώρον διά της χρήσεως ραδιοφώνου
κλπ., εγκατεστημένου εντός ι δ ι ω τ ι 
κού μεταφορέως.
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Αϋξ.
"Αρ.

140.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

O i περί Ρυθμίσεως της Τρο Καν. 20 (δ)
χαίας Μεταφοράς Κανο
νισμοί τοΰ 1964 εως 1972.

»

141.

»

Καν. 21 (β)

Στοιχεία αδικήματος

Στάθμευσις ιδιωτικού
μεταφορέως
είς μή καθοριζόμενους χώρους σ τ α 
θμεύσεως.
Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
Λεωφορείου
έν
υπηρεσία
καπνίζει
εντός τοΰ οχήματος έν κινήσει.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 10)
Τηρούμενης της έν άρθρω 10 επιφυλάξεως, καθωρισμένον πρόστιμον £3.000 μΐλς
Αϋξ.
"Αρ.

Ι.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Ό περί Δημοσίων 'Οδών
Νόμος, Κεφ. 83.

»

2.
3.

Ό

Ποινικός
154.

»

4.
5.

Ό

6.

Οί

»
Κώδιξ,

»

"Αρθρον/
Κανονισμός

"Αρθρον 3 (δ)
"Αρθρον 3 (ια)

Κεφ. "Αρθρον 374 (α)
"Αρθρον 374 (γ)

Στοιχεία αδικήματος

Ξύλα, λίθοι κλπ., έπί δημοσίας όδοϋ.
Έκουσία
όδώ.

παρακώλυσις

έν

Παρακώλυσις
δημοσίας
νωνιακής όδοϋ δι* υλικών.

δημοσία
συγκοι

Σωρός υλικών ή αϋλαξ κλπ., έν όδώ
άνευ φωτός έν καιρώ νυκτός.

περί
Μηχανοκινήτων "Αρθρον 14
Ό χ η μ ά τ ω ν και Τροχαίας
Κινήσεως
Νόμος
τοΰ
1972.

Μηχανοκίνητον όχημα
έπικίνδυνον θέσιν.

άφεθέν

εις

περί
Μηχανοκινήτων Καν. 29 (4) (α)
Ό χ η μ ά τ ω ν και Τροχαίας
Κινήσεως
Κανονισμοί
τοΰ 1973.

Μαθητευόμενος όδηγός μή συνο
δευόμενος ύπό αδειούχου όδηγοϋ.

7.

»

»

Καν. 29 (4) (α)

Μαθητευόμενος όδηγός μεταφέρων
έπιβάτην πλην τοΰ έπόπτου.

8.

»

»

Καν. 29 (4) (β)

Μαθητευόμενος
όδηγός
μότοσυ
κλέττας
μεταφέρων έπιβάτην
πλην
τοϋ έπόπτου.

9.

»

»

Καν. 49(10)

Παραβάσεις άναφορικώς προς τους
φανούς κ α ι φώτα μηχανοκινήτου ο χ ή 
ματος.

10.

»

»

Καν. 50 (4)

Παραβάσεις άναφορικώς προς τ α
μικρά
πλάγια
φώτα
υπερμεγέθους
φορτηγού οχήματος.

II.

»

»

Καν. 51 (5)

Παραβάσεις άναφορικώς προς τά
μικρά πλάγια φώτα υπερμεγέθους λεω
φορείου.
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Αϋξ.
Άρ.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

12.

Οί περί Μηχανοκινήτων Καν. 49(11)
Όχημάτων και Τροχαίας
Κινήσεως
Κανονισμοί
τοϋ 1973.—συνέχεια.

13.

Καν. 49(16)

14.
15.
16.

Στοιχεία αδικήματος

Παραβάσεις άναφορικώς προς τά
φώτα σταθμεύσεως ή και τοποθετή
σεως τριγώνου κινδύνου.
Προεξέχον ή έπικίνδυνον

φορτίον.

Καν. 50(5)

Υπερμέγεθες φορτηγόν δχημα άνευ
της πινακίδος «RR».

Καν. 51 (6)

Υπερμέγεθες λεωφορείον άνευ της
πινακίδος «RR».

Καν. 50(6)

(α) Μή εξουσιοδοτημένα ή και υπερ
άριθμα πρόσωπα επί φορτηγών
όχημάτων.
(/?) Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετα
φερόμενα έπί ανασφαλών καθι
σμάτων.

17.

18.
19.

Καν. 51 (Ι)

»
»

»
»

20.
21.

»

»

22.

Καν. 55 (2)

Έπιβάται επί λεωφορείων αυτοκι
νήτων μή καθήμενοι επί σταθερών
καθισμάτων.
Υπεράριθμοι έπιβάται.

Καν. 57(1) (β)

'Επιβάτης εϊς άντικανονικήν πλευράν
τοϋ οδηγού.

Καν. 57(1) (δ)

'Επιβάτης (αι) μή καθήμενος (οι) επί
τών συνήθων θέσεων.

Καν. 57 (Ι) (ι)

'Απείθεια προς τάς οδηγίας αστυνο
μικού εν στολή.

Καν. 57 (Ι) (ια)

Παράβασις σήματος τροχαίας.

23.

»

»

Καν. 57 (Ι) (ιβ)

'Απείθεια εις σήμα γενόμενον
αστυνομικού τροχαίας.

24.

»

»

Καν. 57(Ι)(ιγ)

Παράβασις
πάσης
γνωστοποιή
σεως γενομένης διά τον ελεγχον ή
ρύθμισιν της τροχαίας.

Καν. 57(Ι)(ιε)(κγ)

Το προσπερνάν εις επικίνδυνα ση
μεία.

25.

ύπό

26.

»

»

Καν. 57 (Ι) (κα)

Παράλειψις
στάσεως
παρά
διαταγάς αστυνομικού εν στολή.

27.

»

»

Καν. 57 (3)

Όδήγησις ή οδική χρήσις οχήμα
τος άναδύοντος εγχρωμον ή αδιαφανή
καπνόν, κλπ.

τάς

28.

Οί περί Τροχαίας Δημο Δημ. Καν. 3 (3)
τικοί Κανονισμοί Λευ
κωσίας τοϋ 1965 εως
1973.

Μηχανοκίνητον όχημα εν σταθμεύ
σει ή στάσει κατά παράβασιν σήματος
τροχαίας.

29.

Δημ. Καν. 6 (2)

Στάσις λεωφορείου εις μέρος άλλο
έκτος τοΰ μέρους το όποιον δεικνύεται
διά σήματος τροχαίας.
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Αϋξ.
Άρ.

30.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συ μπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Ο Ι περί Τροχαίας Δημοτικοί Καν. 6Ν
Κανονισμοί
Λευκωσίας
τοΰ 1965 έως 1973.—συν
έχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Θ έ τ ε ι ή πειράται νά θέση έν λ ε ι 
τουργία μετρητή ν δια της εισαγωγής
εντός αΰτοϋ κιβδήλου κέρματος ή καθ'
οιονδήποτε άλλον τρόπον επεμβαίνει
είς μετρητήν.

31.

»

»

Καν. 11Γ (α)

Ό δ η γ ό ς ή πρόσωπον
προωθούν
όχημα παραλείπει νά σταματήση προ
της διαβάσεως μαθητών εφ' όσον
ήθελε κληθή προς τούτο ύπό τροχο
νόμου έν στολή και επιδεικνύοντος τ ό
κατάλληλον σήμα.

32.

»

»

Καν.

Ό δ η γ ό ς ή πρόσωπον
προωθούν
όχημα εκκινεί τό όχημα του προτού
τοΰ επιτρέψει ό έν στολή τροχονόμος
ό όποιος ελέγχει την διάβασιν μαθητών.

33.

»

»

Καν. 13 (η)

Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
μή συμμορφούμενος προς σήμα τ ρ ο 
χαίας.

34.

»

»

Δημ. Καν. 13 (θ)

Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
μή υπακούων προς σήματα ή γ ν ω 
στοποιήσεις άνεγερθείσας
ύπό τ ο ΰ
Συμβουλίου δια τήν ρύθμισιν τής τ ρ ο 
χαίας.

35.

Οί

ΙΙΓ(β)

Δημοτικοί
Κανονισμοί Δημ. Καν. 172(2)
Λεμεσού τοΰ 1965 εως
1973.

Μηχανοκίνητον όχημα έν σταθμεύ
σει ή στάσει κατά παράβασιν σήματος
τροχαίας.

36.

»

»

Δημ. Καν. 175 (2)

Στάσις λεωφορείου ε'ις μέρος άλλο
έκτος τοΰ μέρους τό όποιον δεικνύεται
διά σήματος τροχαίας.

37.

»

»

Δημ. Καν. 182 (η)

Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
μή συμμορφούμενος προς σήμα τ ρ ο 
χαίας.

38.

»

»

Δημ. Καν. 182 (θ)

Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
μή υπακούων γνωστοποιήσεις ή σ ή 
ματα τροχαίας ανεγερθέντα ύπό τοΰ
Συμβουλίου διά τήν ρύθμισιν τής τ ρ ο 
χαίας.

39.

Δημοτικοί Κανονισμοί Δημ. Καν. 3 (2)
'Αμμοχώστου τοΰ 1965
εως 1974.

ΟΙ

Μηχανοκίνητον όχημα έν σταθμεύ
σει κατά παράβασιν σήματος τροχαίας.

40.

»

»

Καν. 3 IB

Θέτει ή πειράται νά θέση έν λ ε ι 
τουργία μετρητήν διά τής εισαγωγής
εντός αΰτοϋ κιβδήλου κέρματος ή
καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον επεμ
βαίνει ε'ις μετρητήν.

41.

»

»

Καν. 3 ΙΕ (α)

Ό δ η γ ό ς ή πρόσωπον
προωθούν
όχημα παραλείπει νά σταματήση πρό
τής διαβάσεως μαθητών εφ' όσον ήθελε
κληθή προς τούτο ύπό τροχονόμου έν
στολή και επιδεικνύοντος τ ό κατάλ
ληλον σήμα.
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙ Ν ΑΞ.—συνέχεια.
Αϋξ.
•Αρ.

42.

Νόμος ή
Δευτερογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών

"Αρθρον/
Κανονισμός

Οι

Δημοτικοί Κανονισμοί Καν. 3 ΙΕ (β)
'Αμμοχώστου του 1965
εως 1974.—συνέχεια.

Στοιχεία αδικήματος

Ό δ η γ ό ς ή πρόσωπον
προωθοΰν
όχημα, εκκινεί τό όχημα του προτοϋ
τοϋ επιτρέψει ό εν στολή τροχονόμος
ό όποιος ελέγχει την διάβασιν μαθητών.

43.

»

»

Δ η μ . Καν. 6 (2)

Στάσις λεωφορείου εις μέρος άλλο
εκτός τοϋ μέρους τό όποιον δεικνύεται
διά σήματος τροχαίας.

44.

»

»

Δ η μ . Καν. 13 (η)

Όδηγός
μηχανοκινήτου
οχήματος
μή συμμορφούμενος προς σήμα τρο
χαίας.

45.

»

»

Δ η μ . Καν. 13 (θ)

Ό δ η γ ό ς μηχανοκινήτου
οχήματος
μή υπακούων εις γνωστοποιήσεις ή
σήματα ανεγερθέντα ύπό τοϋ Συμ
βουλίου διά τήν ρύθμισιν της Τροχαίας.

46.

»

»

Δ η μ . Καν. 13 (κβ)

Μηχανοκίνητον όχημα ή ρυμουλκού
μενον άφεθέν είς έπικίνδυνον ση μείον
επί τοϋ δρόμου.

47.

»

»

Καν. 13 (ν)

Ό χ η μ α ή οιονδήποτε ύπ' αΰτοΰ
συρόμενον όχημα άφεθέν εις έπι
κίνδυνον θέσιν έπι τοϋ δρόμου.

48.

Ο Ι περί Χωρίων ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 168 (ε)
σις καΐ Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) 'Αγίου
Δομε
τίου τοϋ 1968.

Ξύλα, λίθοι,
όδώ.

49.

Ο ί περί Χωρίων ( Δ ι ο ί κ η  Καν. 168 (ε)
σις καΐ Βελτίωσις) Κα
νονισμοί (Τροχαίας Κ ι 
νήσεως) Στροβόλου τοϋ
1968 εως 1974.

ζ,ύλα,
όδώ.

50.

Οί

Χρήσις τ α ξ ί διά τήν μεταφοράν
ογκώδους φορτίου αγαθών.

περϊ Ρυθμίσεως
της Καν. 13 (γ)
Τροχαίας
Μεταφοράς
Κανονισμοί τοϋ 1964 εως
1972.

απορρίμματα

κλπ.,

εν

λίθοι, απορρίμματα

κλπ.,

εν

