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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2153 της 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1986
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Εξωδ ίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδ ικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του
1986 εκδ ίδ εται με δ ημοσίευση στην επίσημη εφημερίδ α της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 85 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1983
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως
Τροχαίων Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων
Αδικημάτων Νόμων του 1963 έως 1983 (εν τοις εφεξής αναφερομένων
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρωνται ομού ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως
Τροχαίων
Αδικημάτων Νόμοι του 1963 έως 1986.

Συνοπτικός
τίτλος.
84
19
4
21

του
του
του
του

1963
1975
1979
1983.

2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της
ενθέσεως ευθύς μετά το εδάφιον (1) αυτού, του ακολούθου νέου
εδαφίου (ΙΑ):
«(ΙΑ) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) θα τεκμαίρεται ότι ο
ιδιοκτήτης του οχήματος είναι το ενεχόμενον διά το αδίκημα
πρόσωπον.».

Τροποποίησις
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 10 του βασικού νόμου
καταργείται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας παραγράφου:
«καθωρισμένον
10. Το καθωρισμένον πρόστιμον δι' αδίκημα περι
πρόστιμον.
λαμβανόμενον εν τω Πρώτω Πίνακι είναι δύο λίραι, εν
τω Δευτέρω Πίνακι τρεις λίραι, εν τω Τρίτω Πίνακι
πέντε λίραι και εν τω Τετάρτω Πίνακι οκτώ λίραι:».

Τροποποίησις
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.
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του βασικού
νόμου.
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4. Οι Πίνακες του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργούνται
και αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέων Πινάκων:

«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 10)
Τηρούμενης της εν άρθρω 10 επιφυλάξεως,
καθωρισμένον πρόστιμον £2.00:

Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών
Ο περί Απαγορεύ
σεως Σειρήνων και
Συρικτρών Νόμος Κεφ.
331.
Ο περί Οχημάτων
και Ρυθμίσεως της Τρο
χαίας Νόμος—Κεφ. 335.

3.
4.
5.
6.

Άρθρον/
Κανονισμός
'V .

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον 3

Κώδων επί ποδηλάτων μη επιτρεπόμενος
υπό του Νόμου.

Ά ρ θ ρ ο ν 3 (α) (β)
και 8 (α).

Κάρρον ή όχημα άνευ αριθμού ή με δυσανά
γνωστους αριθμούς.

»
·»
»

»
» '
»

Άρθρον 9 (4)
Άρθρον 12 (α) 

»

»

Άρθρον 14
Καν. 42

Αφύλακτον όχημα.
Δημόσιον όχημα άνευ αδείας.
Το περιφέρειν δημόσιον όχημα προς άγραν
πελατών.
Παράνομος στάθμέυσις κάρρων.
Ανυπόγραφος άδεια οδηγήσεως.

Δημ. Καν.
3 (3).

Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει κατά παρά
ϊασιν σήματος τροχαίας.

Δημ. Καν. 7

Ποδήλάτον εν στάσει εις μη εξουσιοδοτη
μένον μέρος. .
_
Ποδήλάτον άνευ κωδωνίσκου.

Άρθρον

.7.

Οι περί Μηχανοκι
νήτων Οχημάτων και
Τροχαίας ΚινήσεωςΚα
νονισμοί του 1984.

8·

Οι περί Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας του 1965—
1973.

14

9:

»

»

10.
11.

»
•»

»
»

12.

»

»

Δημ. Καν. 8 (γ)

13.

»

»

Δημ. Καν. 9 (στ)

Παράλειψις^ υπό ποδηλατιστού τηρήσεως
τής αριστεράς πλευράς του δρόμου όταν ωθή
ποδήλάτον.

14.

»

»·

Δημ. Καν. 9 (θ)

Μεταφορά φορτίου επί ποδηλάτου προεξέ
χοντος 1 4 " εκ του κέντρου του πηδαλίου.
Ποδήλάτον εν στάσει εις μη εξουσιοδοτη
μένον μέρος.

15.

Δημ. Καν. 8 (α)

..

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Λεμεσού 1965
έως 1973.

Δημ. Καν. 8 (β)

Δημ. Καν. 176

Ποδήλάτον άνευ τροχοπεδών εις αμφότε
ρους τους τροχούς.
Ποδήλάτον άνευ λευκού φωτός έμπροσθεν
ερυθρού φωτός ή ερυθρού αντανακλαστήρος
επί του οπισθίου μέρους.
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον/
Κανονισμός

16.

' >> »

17.

» »

18.

» »

19.

» »

Δημ. Καν. 178
(στ).

20.

» »

Δημ. Καν. 178

21.

» »

Δημ. Καν. 178
(ια).

22.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Αμμοχώστου
1965 έως 1974.

Δημ. Καν. 4

23.

» ».

Δημ. Καν. 7

24.
25.'

» »
» »

Δημ. Καν. 8 (α)
Δημ. Καν. 8 (β)

26.

» »

Δημ. Καν. 8 (γ)

27.

» »

Δημ. Καν. 9 (στ)

28.

» »

'29;

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Λάρνακος του
1965 έως 1974.

Δημ. Καν. 9 (θ)
και (ι).
Δημ. Καν. 3 (2)

30.

» ' »

Δημ. Καν. 8 (2)

31.
32.

» »
» »

Δημ. Kay. 9 (α)
Δημ. Καν. 9 (β)

33.

» »

Δημ. Καν. 9 (γ)

34.

» »

Δημ. Καν.
. (στ).

35.

» »

Δημ. Καν. 10 (θ)

Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.

Δημ. Καν. 177
(Ι) (α).
Δημ. Καν. 177
" (Ι)'(β).
Δημ. Καν. 177
(2).

Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών εις αμφότε
ρους τους τροχούς.
Ποδήλατον άνευ λευκού φωτός έμπροσθεν
ή ερυθρού φωτός ή ερυθρού αντανακλαστήρος
ή άσπρου φτερού όπισθεν.
Παράλειψις υπό ποδηλατιστού τηρήσεως
της αριστεράς πλευράς του δρόμου όταν ωθή
ποδήλατον.
Επικίνδυνον ή προεξέχον φορτίον επί ποδη
λάτου.
Ποδηλατιστής ηχεί τον κωδωνίσκον του
ποδηλάτου, άνευ ευλόγου αιτίας και προκαλεί
ενόχλησιν.
Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει κατά παρά
βαση» σήματος τροχαίας.

(0

10

Ποδήλατον εν στάσει εις μη εξουσιοδοτη
μένον μέρος.
Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.
Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών εις αμφότε
ρους τους τροχούς.
Ποδήλατον άνευ λευκού,φωτός έμπροσθεν
ή ερυθρού φωτός ή ερυθρού αντανακλαστήρος
ή άσπρου φτερού όπισθεν.
Παραλειψις υπό ποδηλατιστού τηρήσεως
της αριστεράς πλευράς του δρόμου όταν ωθή
ποδήλατον.
Προεξέχον φορτίον επί ποδηλάτου.
Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει
παράβασιν σήματος τροχαίας.

κατά

Ποδήλατον εν στάσει εις μη εξουσιοδοτη
μένον μέρος.
Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.'
Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών εις αμφότε
ρους τους τροχούς.
Ποδήλατον άνευ λευκού φωτός έμπροσθεν
ή ερυθρού φωτός ή ερυθρού αντανακλαστήρος
όπισθεν.
Παράλειψις υπό ποδηλατιστού τηρήσεως
της αριστεράς πλευράς του δρόμου όταν ωθή
ποδήλατον.
Μεταφορά προεξέχοντος φορτίου επί ποδη
λάτου, ( 1 4 ' ' εκ του κέντρου του πηδαλίου).

!
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Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

'Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Δημ. Καν. 3 (3)

Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει κατά παρά
βασιν σήματος τροχαίας.

Δημ. Καν. 5

Ποδήλατον εν στάσει εις μη εξουσιοδο
τημένον μέρος.

38.

Δημ. Καν. 6 (α)

39.

Δημ. Καν..6 (β)

40.

Δημ. Καν. 6 (γ)

Ποδήλατον άνευ κωδωνίσκου.
Ποδήλατον άνευ τροχοπεδών έις αμφότε
ρους τους τροχούς.
Ποδήλατον άνευ λευκού, φωτός έμπροσθεν
και ερυθρού φωτός ή ερυθρού αντανακλαστή
ρος όπισθεν.

41.

Δημ. Καν. 7 (στ)

Παράλειψις υπό ποδηλατιστού τηρήσεως
της αριστεράς πλευράς του δρόμου όταν ωθή
ποδήλατον.

Δημ. Καν. 7 (θ)

Μεταφορά προεξέχοντος φορτίου επί ποδη
λάτου 1 4 " εκ του κέντρου του πηδαλίου.
Κάρρον εν στάσει ή σταθμεύσει
κατά
παράβασιν σήματος τροχαίας.

Αύξ.
Αρ.

36.

37

42.
43.

44.

45.
46.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Πάφου του 1965
έως 1974.
»

»

»

»

"'

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Κυρήνειας του
1965 έως 1972.
Οι
περί
Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Εγκώ
μης του 1968.

Δημ. Καν.
(2).
Καν. 3

Αντικανονική στάσις ή στάθμευσις
μηχανοκινήτου οχήματος.

Παρακώλυσις κυκλοφορίας διά ποδηλάτου.
Ποδήλατον άνευ λειτουργούντος και εις
καλήν κατάστασιν κωδωνίσκου.
Ποδήλατον άνευ τροχοπέδης εις καλήν
κατάστασιν επ* αμφοτέρων των τροχών.
Ποδήλατον άνευ πτερών.

»

» '

Καν. 6 (3)

»

»

Καν. 7 (α)

»

»

Καν. 7 (β)

»
»
»

»
»
»

Καν. 7 (γ)
Καν. 7 (δ) .
Καν. 7 (ε)

47.

48.
49.
50.

Καν. 8 (θ)

51.
52.

53.

Οι περί Ρυθμίσεως
της Τροχαίας Μεταφο
ράς Κανονισμοί του
1964 έως 1972.
»
»

183

Καν. 8 (α)

Καν. 8 (β)

μη

Ποδήλατον εις κακήν κατάστασιν.
Ποδήλατον άνευ εμπρόσθιου λευκού φωτός
ή ερυθρού οπισθίου φωτός ή ερυθρού κα
ταυγαστήρος.
Ανασφαλής μεταφορά φορτίου επί ποδη
λάτου.
Παράλειψις υπό κατόχου αδείας (λεωφο
ρείου, ταξί ή μεταφορέως) να διατηρή ταύτη ν
καθαράν και εις καλήν κατάστασιν.
Παράλειψις υπό κατόχου αδείας (λεωφο
ρείου, ταξί ή μεταφορέως) να διατηρή ταύτη ν
ανηρτημένην εις περίοπτον μέρος εντός του
οχήματος.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
( Ά ρ θ ρ ο ν 10)
Τηρούμενης της εν άρθρω 10 επιφυλάξεως,
καθωρισμένον πρόστιμον £3.00.

Αύξ.
Αρ.

1.

Νομός ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών
Ο περί Απαγορεύ
σεως Σειρήνων και
Συρικτρών Νόμος Κεφ.
331.
Ο περί Οχημάτων
και Ρυθμίσεως της Τρο
χαίας Νόμος—Κεφ. 335.
Οι περί Μηχανοκι
νήτων Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως Κα
νονισμοί του 1984.

Άρθρον/
Κανονισμός

Άρθρον 2

Η χρήσις ή μεταφορά σειρήνος ή συρίκτρας
επί οχήματος μη δικαιουμένου εις τοιαύτην
χρήσιν ή μεταφοράν.

Άρθρον 16(2)

Δημόσιον όχημα άνευ δελτίου δεικνύοντος
τας τιμάς των κομίστρων.

Καν. 11 (3) 16
και . Δεύτερον
Παράρτημα.

Παραβάσεις περί την φέρουσαν τον αριθμόν
εγγραφής πινακίδα.

Καν. 23

Παράλειψις αναρτήσεως και προσκομίσεως
αδείας μηχανοκινήτων οχημάτων.
Παράλειψις αναρτήσεως πινακίδος «L ».
Μηχανοκίνητον όχημα άνευ πνευματικών
επισώτρων.

5.
6.

»
»

»
»

Καν. 30 (4) (γ)

7.

»

»

Καν. 50(7)

8.

»

»

Καν. 50 (8)

9.
10.
11.

»
»
»

»
»
»

Καν. 50 (20)
Καν. 50 (21)
Καν. 51 (1)

12.

»

»

Καν. 57

13.

»

»

Καν. 58 (1) (κστ)

14.

Οι περί Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας του 1965
έως 1973.

15.

Στοιχεία αδικήματος

Καν. 50 (5)

Δημ. Καν. 9 (α)

Μηχανοκίνητον όχημα άνευ σειρήνος ή
άνευ της δεούσης σειρήνος.
Παραβάσεις αναφορικώς προς τα αντανα
κλαστικά κάτοπτρα.
Επιγραφή επί αλεξήνέμου.
Σκοτεινοί ύαλοι παραθύρων.
Απόβαρον μη αναγεγραμμένον επί φορτη
γού οχήματος.
Αριθμός επιβατών μη αναγεγραμμένος επί
λεωφορείου.
Παράλειψις μεταφοράς αντανακλαστικών
τριγώνων κινδύνου.
Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως άλλου
οχήματος.

Δημ. Καν. 9 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου και μη
καθήμενος επί του εφιππίου και κρατών του
λάχιστον την μίαν χειρολαβήν.

16.

»

»

Δημ. Καν. 9 (γ)

Επιβαίνων ποδηλάτου, ωθεί άλλο πρδήλα
τον.

17.

»

»

Δημ. Καν. 9 (δ)

»

»

Δημ. Καν. 9 (ε)

»

»

Δημ. Καν. 9 (η)

Ποδηλατιστής επιβαίνει ποδηλάτου ή ωθεί
ποδήλατον επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατι
στού χρησιμοποιούντος ή ωθούντος ποδήλατον.
Αντικανονική μεταφορά επιβάτου επί πο
δηλάτου.

18.
19.
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Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο^
νισμών

20.

» »

21.

»

22:

» »

23.

» »

• Άρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 10(1)
(α).
Δημ. Καν. 10 (1)
(β).

'»

. Δημ. Καν. 11 (2)

Δημ. Καν. 13 (α)
Δημ. Καν. 13 (β)
Δημ. Καν. 13 (γ)

Δημ. Καν. 13'(δ)
Δημ. Καν. 13 (ε)

26.

»

»

( 2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτ'ητος όταν
άλλο όχημα προσπερνά.
3)
."' ( Παράλειψις παραχωρήσεως αρκετού
χώρου διά την διέλευσιν άλλων
οχημάτων.
4)
(< Παραλείπει να δώση σήμα ή να δώση
προσοχήν εις τοιαύτα σήματα.
·;(5) Παρακούει σήματα διδόμενα υπό αστυ
νομικού.

( 7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας υπό αστυ
νομικού εν τη εκτελέσει του καθή
κοντος του.
( 8) Δεν συμμορφούται προς σήμα τροχαίας.

Δημ. Καν. 13 (ιδ)

:

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—
( 1) Παράλέιψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς του δρόμου.
'.'.''

Δημ. Καν. 13(ζ)

Δημ. Καν. 13 (ιβ)
Δημ. Καν. 13 (ιγ)

25.

Πεζός διασταυρώνει τον δρόμόν εις σημείον
άλλο εκτός της διαβάσεως πεζών επί δρόμων
όπου υπάρχει τοιαύτη διάβασις.

(6) Παρακούει οδηγίας
στολή.

Δημ. Καν 13(ι)
Δημ. Καν. 13 (ια)

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Λεμεσού 1965
έως 1973.
» "
»

Παρεμπόδισις διαβάσεως υπό πεζού.

Δημ! Καν. 13 (στ)

Δημ. Καν. 13 (η)
Δημ. Καν 13 (θ)

24.

Στοιχεία αδικήματος

Δημ. Καν.
(3).

177

Δημ. Καν.
(α).
Δημ. Καν.
(β)·

178
178

αστυνομικού

εν

(9) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιήσεις
ή σήματα ανεγερθέντα υπό αρμοδίας
αρχής διά την ρύθμισιν τροχαίας.
(10) Παρακωλύει την ελευθέραν δίοδον.
(11) Ηχεί τον κώδωνα του οχήματος μεταξύ
των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.
(1 2) Προσπέρασμα εις επικίνδυνα σημεία.
(1 3) Παραλείπει να σταματήση ή να ελάτ
τωση ταχύτητα όταν εισέρχεται εις
κύριον δρόμον.
(14)
(1 Δεν σταματά όταν του ζητηθή υπό
αστυνομικού εν στολή.
Ποδήλατον με εκτυφλωτικά φώτα.

Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως άλλου
οχήματος.
Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου και μη
καθήμενος επί του εφιππίου και κρατών
τουλάχιστον την μίαν χειρολαβήν.

1307

Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμων

27.

»

»

28.

»

»

29.

»

»

30.

»

»

31.

»

»

Άρθρον/
Κανονισμός 

Στοιχεία αδικήματος

Δημ. Καν. 178
(γ).
Δημ. Καν. 178
(δ).
Δημ. Καν. 178
(ε).

Επιβαίνων ποδηλάτου, ωθεί άλλο ποδή
λατον.
Ποδηλατιστής επιβαίνει ποδηλάτου ή ωθεί
ποδήλατον επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατι
στού, χρησιμοποιούντος ή ωθούντος το ποδή
λατον του.
Αντικανονική
μεταφορά επιβάτου επί
ποδηλάτου.
Ποδηλατιστής ηχεί τον κωδωνίσκον του
ποδηλάτου, μεταξύ των ωρών 10 μ.μ. και
6 π.μ.

Δημ. Καν. 178
(η) και (θ).
Δημ. Καν. 178

" (Φ).
32.
33.

»
ι » ■

»
>> . ·

Δημ. Καν. 179
. Δημ. Καν. 180
.... (2). 

34.

Δημ.. Καν. 182
(α).:
Δημ. Καν. 182
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(β).

\ ■■:

Παρεμπόδισις διαβάσεως υπό πεζού.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν, ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:—
(1) Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς του δρόμου.
(2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτητος όταν
άλλο όχημα προσπερνά.

Δημ. Καν,
(Υ)

182

(3) Παράλειψις
χώρου διά
οχημάτων.

Δημ. Καν.
(δ). .

182

(4) Ποδηλατιστής ή οδηγός ζωηλάτου οχή
ματος, παραλείπει να δώση σήμα ή
να λαβή υπ' όψιν του σήματα άλλων.

Δημ. Καν.
(ε).
Δημ. Καν.
(στ).
Δημ. Καν.

182

(5) Παρακούει σήματα διδόμενα υπό αστυ
νομικού.

182

(6) Παρακούει οδηγίας αστυνομικού εν
στολή.
(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας αστυ
νομικού εν τη εκτελέσει του καθήτ
κοντός του.
(8) Δεν συμμορφούται προς σήμα τροχαίας.

182

(0·.
Δημ. Καν. 182
(η)·
Δημ. Καν. 182
(θ).
Δημ. Καν! 182

παραχωρήσεως αρκετού
την διέλευσιν άλλων

(9) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιήσεις
ή σήματα ανεγερθέντα υπό αρμοδίας
αρχής διά την ρύθμισιν τροχαίας.
(10) Παρακωλύει την ελευθέραν δίοδον.

(0
Δημ. Καν. 182
(ια).
Δημ. Καν. 182
0β).

(11) Ηχεί τον κώδωνα του οχήματος μεταξύ
των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.
(12) Προσπέρασμα εις επικίνδυνα σημεία.
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Αύξ.

Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Δημ. Καν.
(ιγ).

35.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Αμμοχώστου του
1965 έως 1974.
»
»

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον/
Κανονισμός

182

Δημ. Καν. 182
(ιδ).
Δημ. Καν. 9 (α)

(13) Παραλείπει να σταματήση ή ελάτ
τωση ταχύτητα όταν εισέρχεται εις
κύριον δρόμον.
(14) Δεν σταματά όταν του ζητηθή υπό
αστυνομικού εν στολή.
Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως άλλου
οχήματος.

Δημ. Καν. 9 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου και μη
καθήμενος επί του εφιππίου και κρατών του
λάχιστον μίαν χειρολαβήν.

37.

Δημ. Καν. 9 (γ)

38,

Δημ. Καν. 9 (δ)

39.

Δημ. Καν. 9 (ε)

40.

Δημ. Καν. 9 (η)

Επιβαίνων ποδηλάτου, ωθεί άλλο ποδήλα
τον.
Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ωθεί ποδήλατον
επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατι
στού χρησιμοποιούντος ή ωθούντος το ποδή
λατον του.
Αντικανονική μεταφορά επιβάτου επί πο
δηλάτου.

41.
42.

Δημ. Καν. 10
Καν. 10 Α

Παρεμπόδισις διαβάσεως υπό πεζού.
Πεζός διασταυρώνει τον δρόμον εις σημείον
άλλο εκτός της διαβάσεως πεζών επί δρόμων
όπου υπάρχει τοιαύτη διάβασις.

Δημ.Καν. 11 (2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—

Δημ. Καν. 13 (α)

(1) Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς του δρόμου.
(2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτητος όταν
άλλο όχημα προσπερνά.

36.

43.

»

»

44.

Δημ. Καν. 13 (β)
Δημ. Καν. 13 (γ)

(3) Παράλειψις
χώρου διά
οχημάτων.

Δημ. Καν. 13 (δ)

(4) Παραλείπει να δώση σήμα ή να δώση
προσοχήν εις τοιαύτα σήματα.
(5) Παρακούει σήματα διδόμενα υπό αστυ
νομικού ή τροχονόμου.
(6) Παρακούει οδηγίας αστυνομικού εν
στολή ή τροχονόμου.
(7) Παρακούει σήματα ή οδηγίας αστυ
νομικού εν τη εκτελέσει του καθή
κοντος του ή τροχονόμου.
(8) Δεν συμμορφούται προς σήμα τροχαίας.

Δημ. Καν. 13 (ε)
Δημ. Καν. 13 (στ)
Δημ. Καν. 13 (ζ)

Δημ. Καν. 13 (η)

παραχωρήσεως αρκετού
την διέλέυσιν άλλων
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 13 (θ)

Δημ. Καν. 13 (ι)
Δημ. Καν. 13 (ια)
Δημ. Καν. 13 (ιβ)
Δημ. Καν. 13 (ιγ)

Δημ. Καν. 13 (ιδ)
45.

46.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Λάρνακος του
1965 έως 1974.
. ■ .»
»
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Στοιχεία αδικήματος

(9) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιήσεις
ή σήματα ανεγερθέντα υπό αρμοδίας
αρχής διά την ρύθμισιν τροχαίας.
(10) Παρακωλύει την ελευθέραν δίοδον.
(11) Ηχεί τον κώδωνα του οχήματος μεταξύ
των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.
(12) Προσπερνά εις επικίνδυνα σημεία.
(13) Παραλείπει να σταματήση ή να ελάτ
τωση ταχύτητα όταν εισέρχεται εις
κύριον δρόμον.
(14) Δεν σταματά όταν του ζητηθή υπ'
αστυνομικού εν στολή.
/

Δημ. Καν. 10 (α)

Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως άλλου
οχήματος.

Δημ. Καν. 10 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου και μη
καθήμενος επί του εφιππΐου και κρατών του
λάχιστον την μίαν χειρολαβήν.
Επιβαίνων ποδηλάτου, ωθεί άλλο ποδήλα
τον.
Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ωθεί ποδήλατον
επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατι
στού χρησιμοποιούντος ή ωθούντος το ποδή
λατον του.
Αντικανονική μεταφορά επιβάτου επί πο
δηλάτου.
Παρεμπόδισις διαβάσεως υπό πεζού.

47.

»

»

Δημ. Καν. 10 (γ)

48.

»

»

Δημ. Καν. 10 (δ)

49.

»

»

Δημ. Καν. 10 (ε)

50.

»

»

Δημ. Καν. 10 (η)

51.

»

»

,52.

»

»

Δημ. Καν. 11(1)
(α).
Δημ. Καν. 12(2)

53.

»

»
Δημ. Καν. 14 (α)
Δημ. Καν. 14 (β)
Δημ. Καν. 14 (γ)

Δημ. Καν. 14 (δ)
Δημ. Καν. 14 (ε)
Δημ. Καν. 14 (στ)

> Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—
(1) Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς του δρόμου.
(2) Παράλειψις ελαττώσεως ταχύτητος όταν
άλλο όχημα προσπερνά.
(3) Παράλειψις παραχωρήσεως αρκετού
χώρου διά την . διέλευσιν άλλων
οχημάτων.
(4) Παραλείπει να δώση σήμα ή να δώση
προσοχήν εις τοιαύτα σήματα.
(5) Παρακούει σήματα διδόμενα υπό αστυ
νομικού.
(6) Παρακούει οδηγίας αστυνομικού εν
στολή.
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Αύξ.
Αρ.

1310

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα^
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 14 (ζ)

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

Δημ. Καν. 14 (η)
Δημ. Καν. 14 (θ)

(8) Δεν συμμορφούται προς σήμα τροχαίας.
(9) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιήσεις
ή σήματα ανεγερθέντα: υπό τόυ Συμ
βουλίου διά την ρύθμισιν της τροχαίας.

. Δημ. Καν. 14 (ι)
Δημ. Καν. 14 (ια)

(10) Παρακωλύει την ελευθέραν δίοδον.
(11) Ηχεί τον κώδωνα του οχήματος μεταξύ
των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 14 (ιβ)
Δημ. Καν. 14 (ιγ)

(12) Προσπέρασμα εις επικίνδυνα σημεία.
(13) Παραλείπει, να σταματήση ή να ελάτ
τωση ταχύτητα όταν εισέρχεται εις
κύριον δρόμον.
(14) Δεν σταματά όταν του ζητηθή υπ'
αστυνομικού εν στολή.

Δημ. Καν. 14 (ιδ)
54.

55.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί
Πάφου
του
1965 έως 1974.
»
»

56.

Δημ. Καν. 7 (α)

Επιβαίνων ποδηλάτου παραπλεύρως άλλου
οχήματος.

Δημ. Καν. 7 (β)

Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου και μ η '
καθήμενος επί του εφιππίου και κρατών του
λάχιστον την μίαν χειρολαβήν.
Επιβαίνων ποδηλάτου, ωθεί άλλο ποδήλα
τον.

Δημ. Καν. 7 (γ)

57.

»

»

Δημ. Καν. 7 (δ)

58.

»

»

Δημ. Καν. 7 (ε)

Δημ. Καν. 7 (η)

59.
60.

»

»

61.
62.

»

Στοιχεία αδικήματος

Δημ. Καν. 8 (1)
(α).

Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ωθεί ποδήλατον
επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατι
στού χρησιμοποιούντος ή ωθούντος το ποδή
λατον ^ου.

Αντικανονική μεταφορά επιβάτου επί πο
δηλάτου.
Παρεμπόδισις διαβάσεως υπό πεζού.

Δημ. Καν. 9 (2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.

Δημ. Καν. 11 (α)

Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—
(1) Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς
πλευράς του δρόμου.
(2) Παράλειψίς ελαττώσεως ταχύτητος όταν
άλλο όχημα προσπερνά.

»

Δημ. Καν. 11 (β)
Δημ. Καν. 11 (γ)

(3) Παράλειψις
χώρου διά
οχημάτων.

Δημ. Καν. 11 (δ)

(4) Παραλείπει να δώση σήμα ή να δώση
προσοχήν εις τοιαύτα σήματα.

παραχωρήσεως αρκετού
την διέλευσιν άλλων
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανό
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 11 (ε)
Δημ. Καν. 11 (στ)
Δημ. Καν. 11 (ζ)

Δημ. Καν. 11 (η)
Δημ. Καν. 11 (θ)

64.

65.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Κυρήνειας του
1965έως 1972.
Οι περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βέλτίωσις)
Κανονισμοί (Τροχαίας
Κινήσεως) Αγίου Δομε
τίου του 1968.
»
»

Στοιχεία αδικήματος

(5) Παρακούει σήματα διδόμενα υπό αστυ
νομικού.
(6) Παρακούει οδηγίας αστυνομικού εν
στολή.
(7) Παρακούει σήματα ή. οδηγίας αστυ
νομικού εν τη εκτελέσει του καθή
κοντος του.
(8) Δεν συμμορφούται προς σήμα τροχαίας.
(9) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιήσεις
ή σήματα ανεγερθέντα υπό του Συμ
βουλίου διά την ρύθμισιν τροχαίας.

Δημ. Καν. 11 (ι)
Δημ. Καν. 11 (ια)

(10) Παρακωλύει την ελευθέραν δίοδον.
(11) Ηχεί τον κώδωνα του οχήματος μεταξύ
των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ.

Δημ. Καν. 11 (ιβ)
Δημ. Καν. 11 (ιγ)

(12) Προσπερνά εις επικίνδυνα σημεία.
(13) Παραλείπει να σταματήση ή να ελάτ
τωση ταχύτητα όταν εισέρχεται εις
κύριον δρόμον.
(14) Δεν σταματά όταν του ζητηθή υπ'
αστυνομικού εν στολή.
Παραβάσεις
μονόδρομου
κατευθύνσεως
υπό οδηγών μη μηχανοκινήτων οχημάτων.

Δημ. Καν. 11(ιδ)
63.
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Δημ. Καν.
(3).

185

Καν. 166(3)

Καν. 166Α

Καν. 166Α(α)
Καν. 166Α (β)

Καν. 166Α (γ)

66.

Οι περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις)
Κανονισμοί (Τροχαίας
Κινήσεως) Στροβόλού
του 1968 έως 1974.

Καν. 166 (3)

67.

Οι
περί
Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Εγκώ
μηςτου 1968.

Καν. 8(α)

Παραβάσεις μονόδρομου (οχήματα έτερα
πλην των μηχανοκινήτων).

Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
' έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:—
(1) Παραβαίνοντα σήματα της τροχαίας.
(2) Δεν συμμορφούται προς γνωστοποιή
σεις ή σήματα ανεγερθέντα υπό του
Συμβουλίου διά την ρύθμισιν τροχαίας.
(3) Μη επιβραδύνοντα την ταχύτητα ή
. παραλείποντα να σταματήσωσιν εις
κύριον δρόμον.
Παραβάσεις μονόδρομου οχήματα έτερα
πλην των μηχανοκινήτων.

Ποδηλατιστής
ποδηλατεί
παραπλεύρως
άλλου οχήματος ή ποδηλατιστού.
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Αύξ.
Αρ.

1312

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

. 68.

»

»

Καν. 8(β)

.69, ;

»

.' »

Καν. 8(γ)

70.

»

»

Καν.8(δ)

71.

»

.»

Καν. 8(ε) (στ)

72. ,
73.

»
»'

»
»

Καν: 8(η)
Καν. 9(α) (γ)

74.

»

»

Καν. 9(β)

75.

76.

Οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις)
Κανονισμοί (Τροχαίας
Κινήσεως)
Εγκώμης
του 1968
»
»

77.

»

78.

» ·. . »

Καν. 9(δ)

Καν. 9(ε)

Καν. 9(στ)

»

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον/
Κανονισμός

Καν 10

Ποδηλατιστής μη καθήμενος επί του εφιππίου
και κρατών τουλάχιστον την μίαν χειρολαβήν.
Ποδηλατιστής επιβαίνων ποδηλάτου ωθεί
άλλο ποδήλατον.
Ποδηλατιστής επιβαίνει ή ωθεί ποδήλατον
επί πεζοδρομίου.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό ποδηλατιστού
χρησιμοποιούντος ή ωθούντος το ποδή
λατον του.
Αντικανονική μεταφορά επιβάτου επί ποδηλάτου.
Παρακώλυσις της ελευθέρας διαβάσεως πε
ζών ή άλλης τροχαίας
κυκλοφορίας υπό
πεζού επί δρόμου, πεζοδρομίου ή διαβάσεως
πεζών.
'
Πεζός δεν χρησιμοποιεί την διάβασιν πεζών
όταν αύτη ευρίσκεται εντός αποστάσεως 300
ποδών.
Πεζός δεν υπακούει εις σήματα' τροχαίας
διά τον έλεγχον των πεζών.

Πεζός παίζει εις τον δρόμον και προκαλεί
ανησυχίαν, ενόχλησιν, ή δυσχέρειαν εις
οιονδήποτε πεζόν ή παρακωλύει την τρο
χαίαν κίνησιν.
Πεζός μεταφέρει μακρά ή ογκώδη αντι
κείμενα τα οποία πιθανόν να είναι επικίνδυ
να δι* άλλους πεζούς ή εις την τροχαίαν
κίνησιν.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως (οχή
ματα έτερα πλην των μηχανοκινήτων).

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 10)
Τηρούμενης της εν άρθρω 10 επιφυλάξεως
καθωρισμένον πρόστιμον £5.00

Αύξ.
Αρ.

1.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

Οδικός Κώδιξ, Κεφ. 334

Άρθρον. 2 (α)

2.

» »

3.

Οδικός Κώδιξ, Κεφ. 334

Άρθρον 2 (β)
Ά ρ θ ρ ο ν 2 (γ)

Στοιχεία αδικήματος

Παράβασις της περί αριστεράς πορείας δια
τάξεως.
Το προσπερνάν εκ της μη κανονικής πλευράς.
Παράλειψις τηρήσεως της αριστεράς πλευ
ράς καθ' όν χρόνον προσπερνά έτερον όχημα.
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Ν. 85/86

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον/
Κανονισμός t

4.

Οι περί Φανών Οχημά
των Νόμος, Κεφ. 336

Άρθρον 3

5".

Οι περί Μηχ. Οχημά
των και Τροχαίας Κι
νήσεως
Κανονισμοί
του 1984.

Καν. 50 (5)

Επίσωτρα οχήματος εις επικίνδυνον
στασιν.

Υαλοκαθαριστήρ — Δεν υπάρχει ή δεν λει
τουργεί.
Φτερά οχήματος ουχί αποτελεσματικά,
(α) Μη εξουσιοδοτημένα ή και υπεράριθμα
πρόσωπα επί φορτηγών οχημάτων,
(β) Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μεταφερό
μενα επί ανασφαλών καθισμάτων.
Επιβάται επί λεωφορείων μη καθήμενοι επί
σταθερών καθισμάτων.
Οδηγός εις αντικανονική θέσιν
εν τω
οχήματι.
Επιβάτης εις αντικανονικήν πλευράν του
οδηγού.
Οδηγός προβάλλει την χείρα του εκ του
οχήματος δίχως τούτο να είναι αναγκαίον.
Επιβάτης (αι) μη καθήμενος (οι) επί των
συνήθων θέσεων.
Ρυμούκλησις ποδηλατιστού ή μοτοσυκλετιστού.
Οδήγησις προς τα όπισθεν.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας.
Αδικαιολόγητη βραδυπορία.
Παράλειψις σηματοδοσίας.
Εξ αμελείας ή εκούσια παρακώλυσις ελευ
θέρας διόδου προσώπου, οχήματος, αλόγου
ή κτήνους.

6.

» »

Καν. 50 (22)

7.
8.

» »
» »

Καν. 50(26)
Καν. 51 (5)

9.

»

»

Καν. 52(1)

10.

»

»

Καν. 58 (1). (α)

U,

»

»

Καν. 58(1) (β)

12.

»

»

Καν. 58(1) (γ)

13.

»

»

Καν. 58 0 ) (δ).

14.

»·.
»
»
»
»

Καν. 58(1) (ε)
Καν. 50 (1) (στ)
Καν. 58 (1) (ζ)
Καν. 58(1) (η)
Καν. 58(1) (θ)
Καν.ν58 (1) (ιδ)

18.
19.

.»

»
»
»
»
»
»

20.

»

»

Καν. 58 (1) (ιθ)

21.

»

»

Καν. 58 (1) (κβ)

22.

»

»

Καν. 58 (1) (κδ)
(ιι)

23.
24.

»
»

»
»

Καν. 59(1)
Καν. 59(2)

25. .

»

»

Καν. 59 (3)

'»

.»

15.
16.
17.

26.

Καν. 62 (α)

Όχημα

άνευ φώτων επί τίνος οδού.
κατά

Αντικανονική χρήσις του
εγκεκριμένου
τύπου σειρήνος.
Μεταφορά εμπορευμάτων επί της οροφής
λεωφορείου αυτοκινήτου.
Ακινητοποιεί το όχημα ή το εγκαταλείπει
εις χώρον σταθμεύσεως επί οδού κατά τρό
πον αντίθετον προς την επιτρεπομένην φοράν
οδηγήσεως των οχημάτων.
Επιβάτης έμπροσθεν μοτοσυκλεττιστού.
Επιβάτης επί μοτοσυκλέττας μη καθήμενος
ιππαστί.
Οδηγός ή επιβάτης μοτοσυκλέττας
άνευ
κράνους.
Επιβάτης οχήματος παρακωλύει ή πα
ρεμβαίνει εις την κανονική ν
λειτουργίαν
του οχήματος.
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Αύξ.
Αρ.
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Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα .
νομένων Κανο
νισμών

27..

» »

28. .

»

29. .

». »

30.

. »

31.

»

'Αρθρον/
Κανονισμός

Καν. 62 (β)

■

»

.

.

■

Καν. 62 (γ)

Καν. 62 (δ)

»

»

Καν. 62 (ε)

Καν. 72

Στοιχεία αδικήματος

Επιβάτης οχήματος μεταφέρων
ογκώδες
και επικίνδυνο φορτίον εντός οχήματος.
Επιβάτης οχήματος προβάλλει τας χείρας
αυτού ή άλλο μέρος του σώματος του εκ
του παραθύρου του οχήματος.
Επιβάτης οχήματος κάμνει
σήματα
ή
χειρονομίας δυναμένας
να εκληφθούν ως
σήματα τροχαίας ενεργούμενα υπό οδηγού.
Επιβάτης οχήματος, ίσταται εντός οχήμα
τος το οποίον δεν είναι εξουσιοδοτημένο ν
να μεταφέρη ισταμένους έπιβάτας.
Παράβάσις όρων αδείας (υπεράριθμοι επι
βάται).
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως, δεν ακολουθεί τας
οδηγίας
του επιθεωρητού.

32.. Οι περί Τροχαίας Δη
μοτικοί
Κανονισμοί
Λευκωσίας
1965 έως
1973.
.
33.
»
»

Καν. 6Δ (α)

Καν.6Δ(β)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως δεν συμμορφούται προς άπαντα
τα σήματα της τροχαίας και το περιεχό
μενον των πινακίδων και σημάνσεων αφο
ρωσών τον εν λόγω χώρον.

34.

»

»

Καν. 6Δ (γ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως σταθμεύει το όχημα του αντι
κανονικώς ή κατά παράβασιν της υποδεί
ξεως του επιθεωρητού.

35.

»

»

Καν. 6Δ (δ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως, παρεμποδίζει παρενοχλεί
ή
διακόπτει την ελευθέραν διακίνησιν προσώ
πων ή οχημάτων.

36.

»

»

Καν..6Δ(ε)

37.

»

»

Καν. 6Δ (στ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως δεν πληρώνει το ορισθέν
τέλος.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως αφήνει το όχημα του εις τον
χώρον σταθμεύσεως μετά την εκπνοήν του
χρόνου διά τον οποίον κατεβλήθη το τέλος.

38.

»

»

Καν. 6Ε (β)

Πώλησις ή έκθεσις προς πώλησιν ή πλα
νοδιοπώλησις οιωνδήποτε εμπορευμάτων εις
δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.

39.

»

»

Καν. 6Ε (δ)

Πλύσις, συντήρησις, ή επιδιόρθωσις οχή
ματος πλην της αλλαγής ελαστικού εν περι
πτώσει βλάβης τούτου εις δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως.

40.

»

»

Καν. 6Ε (στ)

Οδήγημα οχήματος με ταχύτητα υπερβαίνου
σαν τα πέντε μίλια ωριαίως, ή η χρήσις
σειρήνος ή οιουδήποτε
άλλου
οργάνου
εκπέμποντος ήχον εις
δημοτικόν
χώρον
σταθμεύσεως.
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Αύξ.
Αρ.

41.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανό,
νισμών

» »

42.

43.

Οι περί
Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας 1965 έως
1973.

'Αρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Καν. 6Μ (1) (α)

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος,
σταθμεύει τούτο εις χώρον σταθμεύσεως
ελεγχόμενον δια μετρητών άνευ καταβολής
τέλους σταθμεύσεως.

Καν. 6Μ (1) (β)

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης
οχήματος
σταθμεύει τούτο εις χώρον σταθμεύσεως
ελεγχόμενον διά μετρητών πέραν της καθω
ρισμένης χρονικής περιόδου διά την οποίαν
επληρώθη το τέλος σταθμεύσεως.

Καν. 6Μ(1)(γ)

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος
σταθμεύει εις τοιούτον χώρον ειμή
εντός
του καθοριζομένουδι' έκαστον
μετρητή ν
χώρου, δεικνυομένου διά γραμμών επί της
επιφανείας του χώρου σταθμεύσεως.
Ποδηλατιστής εξαρτάται εκ
κινουμένου
οχήματος.
Παρακώλυσις ελευθέρας διόδου υπό μηχα
νοκινήτου οχήματος.
Παραβάσεις υπό προσώπων, τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν, ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:—

44.

»

»

Καν. 9(ζ)

45.

»

»

Δημ. Καν. 13 (ι)

46.

»

»

Δημ.
Καν. 13
(ιε)
Δημ. Καν. 13
(ιστ).
47.

»

»

48.

Οι περί
Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας 1965 έως
1973.

49.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Λεμεσού 1965
έως 1973.

Ν. 85/86

Δημ. Καν. 14
(στ).
Δημ. Καν. 16

Δημ. Καν, 172 (1)

50.

»

»

Δημ. Καν. 173

51.

»

»

Δημ. Καν. 174

52.

».

»

Δημ. Καν. 178 (ζ)

53.

»

»

Δημ. Καν. 182. (ι)

54.

»

»'  '

(1) Εις επικίνδυνον ταχύτητα.
(2) Ά ν ε υ της δεούσης προσοχής
και
φροντίδος.
Παρακώλύσις κυκλοφορίας υπό μηχανοκι
νήτου οχήματος.
Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποιήσεις ή
οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον προς οδικόν
σήμα τροχαίας ανεγείρεται επί υποστατικών,
εντός αποστάσεως 20 ποδών
εκ σήματος
τροχαίας.
Αυτοκίνητον αφεθέν ή σταθμευμένον εις
μέρος άλλο εκτός εις χώρον ωρισμένον και
σεσημασμένον διά την στάθμευσιν αυτοκι
νήτων.
Παρακώλυσις κυκλοφορίας υπό μηχανο
κινήτου οχήματος.
Παρακώλύσις κυκλοφορίας υπό ιδιωτικού
μηχανοκινήτου οχήματος.
Ποδηλατιστής εξαρτάται
εκ κινουμένου
οχήματος!
Παρακώλυσις ελευθέρας κυκλοφορίας υπό
μηχανοκινήτου οχήματος.
Παραβάσεις ύπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανό
νισμών ■

'"■·:. :
55.
Οι Δημ. Κανονισμοί
, Λεμεσού 1965—1973.

56.

57.

· Οι Δη. Κανονισμοί
Αμμοχώστου 1965—
1974.
»
»

Άρθρον/
Κανονισμός

Δημ. Καν. 182
(ιε)
Δημ. Καν. 182
' (ιστ)
Δημ. Καν. 183

Καν. 3Γ (α) .

Καν. 3Γ(β)

58.

»

»

 Καν. 3Γ (γ)

59.

»

»

Καν. 3Γ(δ)

60.

»

61.

»

»

62.

»

. »

■ Καν. 3Δ(β)

»

Καν. 3Δ (δ)

63.

»

»

■

Στοιχεία αδικήματος

(1)

Εις επικίνδυνον ταχύτητα,

(2)

Ά ν ε υ τηε δεούσης προσοχής
και
φροντίδος.
·
Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποιήσεις ή
οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον . προς οδ'ικόν
σήμα τροχαίας ανεγείρεται επί υποστατικών
εντός αποστάσεως. 20 ποδών από σήματος
τροχαίας.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον, σταθμεύσεως δεν ακολουθεί τας οδηγίας
του επιθεωρητού.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως δεν συμμορφούται
προς
άπαντα τα σήματα της τροχαίας
και το
περιεχόμενον των πινακίδων και σημάνσεων
αφορωσών τον εν λόγω χώρον.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως, σταθμεύει το όχημα του
αντικανονικώς ή κατά παράβασιν της υποδεί
ξεως του επιθεωρητού.
Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως, παρεμποδίζει, παρενοχλεί
ή διακόπτει την ελευθέραν διακίνησιν προ
σώπων ή οχημάτων.

Καν. 3Γ(ε)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως δεν πληρώνει τό ορισθέν
τέλος..

Καν. 3Γ(στ)

Πρόσωπον χρησιμοποιούν δημοτικόν χώ
ρον σταθμεύσεως αφήνει το όχημα του εις
τον χώρον σταθμεύσεως μετά την εκπνοήν
του χρόνου διό τον οποίον κατεβλήθη το τέλος.
Πώλησις ή έκθεσις προς πώλησιν ή πλα
νοδιοπώλησις οιωνδήποτε εμπορευμάτων εις
δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.
Πλύσις, συντήρησις, ή επιδιόρθωσις, οχή
ματος πλην της αλλαγής ελαστικού εν περι
πτώσει βλάβης τούτου εις δημοτικόν χώρον
σταθμεύσεως.

64.

»

»

Καν. 3Δ (στ)

Οδήγημα οχήματος με ταχύτητα υπερβαί
νουσαν τα πέντε μίλια ωριαίος, ή η χρήσις
σειρήνος ή οιουδήποτε
άλλου
οργάνου
εκπέμποντος ήχον
εις δημοτικόν
χώρον
σταθμεύσεως.

65.

»

» ',

Καν. 3 ΙΑ (Ι)
(a)(2)

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης
οχήματος,
σταθμεύει τούτο : εις χώρον
σταθμεύσεως
ελεγχόμενόν διά μετρητών άνευ καταβολής
τέλους σταθμεύσεως.
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Αύξ.
Αρ.

66.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών
Οι Δημ. Κανονισμοί
Αμμοχώστου του 1965—
1974.

Άρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

Καν. 31Α (1) (β)
(2)

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος,
σταθμεύει τούτο εις χώρον
σταθμεύσεως
ελεγχόμενον διά μετρητών πέραν της καθω
ρισμένης χρονικής περιόδου διά την οποίαν
επληρώθϊη. το τέλος σταθμεύσεως.
Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος
σταθμεύει εις τοιούτον χώρον ειμή εντός του
καθοριζομένου δι' έκαστον μετρητήν χώρου
δεικνυομένου διά γραμμών επί της επιφανείας
του χώρου σταθμεύσεως.
Μηχανοκίνητον όχημα
παρακωλύει την
κυκλοφορίαν.
Ιδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα παρακω
λύει την κυκλοφορίαν.
. '. '
Ιδιωτικόν αυτοκίνητον σταθμεύει επί της οδού
πέραν των 10 λεπτών άνευ ευλόγου αιτίας ή
παρεμποδίζει την διάβασιν.
Ποδηλατιστής εξαρτάται εκ
κινουμένου
οχήματος
Παρακώλυσις ελευθέρας διόδου υπό μηχα
νοκινήτου οχήματος.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:—
(1) Εις επικίνδυνον ταχύτητα.

Καν. 31Α (1) (γ)
.""(2)

67.

68.

»

»

Δημ. Καν. 4

69.

»

»

Δημ. Καν. 5

70.

»

»

Δημ. Καν. 5

71.

»

»

Δημ: Καν. 9 (ζ)

72.

»

»

Δημ. Καν. 13. (ι)

73.

»

»

74.

»

»

75.

»

»

76.

»

»

77.

»

»

78.

79.

Οι Δημ. Κανονισμοί
Λάρνακος του 1965 έως
1974.
»

»

Ν. 85/86

Δημ. Καν. 13
(ιε)
Δημ. Καν. 13
(στ)
Δημ. Καν. 13
(νη)

Δημ. Καν. 13
(κβ)
Δημ. Καν. 14
(στ)
Δημ. Καν. 15

Δημ . Καν. 10 (ζ)

(2)

Ά ν ε υ της δεούσης προσοχής
και
φροντίδος.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος παραλεί
πει να ελάττωση ταχύτητα ή να σταματήση
όταν πλησιάζη νησίδα τροχαίας.
Παραβάσεις υπό. προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητον όχημα:
Μη μηχανονίνητον όχημα αφεθέν εις επι
κίνδυνον σημείον.
Αδικαιολόγητος παρεμπόδισις του δρόμου
υπό μηχανοκινήτου οχήματος.
Σήματα, Διαφημίσεις,
Γνωστοποιήσεις
ή οτιδήποτε άλλο παρομοιάζον προς οδικόν
σήμα τροχαίας ανεγείρεται επί υποστατικών
εντός αποστάσεως 20 ποδών εκ σήματος τρο
χβίας.
Ποδηλατιστής εξαρτάται
εκ κινουμένου
οχήματος.
Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:
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Αύξ.
Αρ.

1318

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών


80.

81.

■·'..

»

' " '

»

Οι Δημ. Κανονισμοί
Πάφου του 1965 έως
1974,

Δημ. Καν. 14
(ιε)
Δημ. Καν. 14
(ιστ)

(1)

Εις επικίνδυνον ταχύτητα.

(2)

Ά ν ε υ τηε δεούσης
φροντίδος.

προσοχής και

Δημ. Καν.. 17

Σήματα, Διαφημίσεις, Γνωστοποιήσεις ή
οτιδήποτε άλλο. παρόμοιάζον προς
οδικόν
σήμα τροχαίας ανεγείρεται επί υποστατικών
. εντός αποστάσεως 20 ποδών
εκ σήματος
τροχαίας.

Δημ. Καν. 7 (ζ)

Ποδηλατιστής
οχήματος.

82.

Δημ. Καν. 11
(ιε)
. Δημ. Καν. 11
(ιστ)
83.

Στοιχεία αδικήματος

Άρθρον/
Κανονισμός

εξαρτάται

εκ κινουμένου

Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:—
(Ι) Εις επικίνδυνον ταχύτητα.
(2)

Ά ν ε υ της δεούσης
φροντίδος.

προσοχής και

Δημ. Καν. 14

Σήματα, διαφημίσεις,
γνωστοποιήσεις ή,
οτιδήποτε άλλο παρόμοιάζον προς οδικόν
σήμα τροχαίας, ανεγείρεται επί υποστατικών
εντός αποστάσεως 25 ποδών
εκ σήματος
τροχαίας;

84.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Κυρήνειας του
1965 έως 1972

Δημ. Καν. 185
(4)

Σήματα, διαφημίσεις,
γνωστοποιήσεις ή
οτιδήποτε άλλο παρόμοιάζον προς οδικόν
σήμα τροχαίας, ανεγείρεται επί υποστατικών
εντός αποστάσεως 20 ποδών
εκ σήματος
τροχαίας.

85.

Οι
περί
Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας) Κινήσεως Αγίου
Δομετίου του 1968.

Καν. 166(4)

Διαφημίσεις κλπ., εντός αποστάσεως 20 πο
δών από σήματος της τροχαίας:

Καν. 167

86.
87.

Οι
περί
Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Στρό
βόλουτου 1968—1974.

Καν. 166 (4)

Παρακώλυσις διόδου.
Διαφημίσεις κλπ., εντός αποστάσεως 20
ποδών από σήματος της τροχαίας.
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Αύξ.
Αρ.

88.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανό
νισμών
Οι περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις)
Κανονισμοί (Τροχαίας
Κινήσεως) Στροβόλου
. του 1968—1974.

Άρθρον/
Κανονισμός

91.

»
»
Οι περί Χωρίων (ΔιΤ
οίκησις και Βελτίωσις)
Κανονισμοί (Τροχαίας
Κινήσεως) Εγκώμης
του 1968.
»
»

92.

»

93.

»

»

94.

»

»

95.

96.

"

»

Οι περί Ρυθμίσεως
της Τροχαίας Μεταφο
ράς Κανονισμοί του
1964 έως 1972.
»
»

97.

»

98.

.

Παραβάσεις υπό προσώπων τα οποία οδη
γούν, επιβαίνουν, ωθούν ή έχουν υπό τον
έλεγχόν των μη μηχανοκίνητα οχήματα:—

Καν. 166Α (α)
Καν. 166Α(β)

(1) Παραβαίνουν σήματα της τροχαίας.
(2) Δεν συμμορφούνται προς γνωστοποιή
σεις ή σήματα ανεγερθέντα υπό του
συμβουλίου διά την ρύθμισιν τροχαίας.
(3) Μη επιβραδύνοντα την ταχύτητα
ή
παραλείποντα να σταματήσωσιν εις κύ
ριον δρόμον.
Παρακώλυσις διόδου.
Αντικανονική στάσις ή στάθμευσις μηχα
κινήτου οχήματος.

Καν. 167
Καν. 3

Καν. 4
Καν. 8 (ζ)

Αντικανονική στάσις λεωφορείου.
Ποδηλατιστής εξαρτάται εκ κινουμένου
οχήματος.

Καν. 11 (δ)

Στάσις ή στάθμευσις μηχανοκινήτου οχή
ματος, κατ' αντίθετον φοράν της κινήσεως.
Διέλευσις, ώθησις, έλξις, στάσις ή στά
θμευσις μη μηχανοκινήτου οχήματος επί
οιουδήποτε πεζοδρομίου.
Λεωφορείον, μη εφωδιασμένόν διά πυροσβε
στικών συσκευών, καθρεπτών πορείας, καθρέ
πτου εσωτερικής επιβλέψεως και κιβωτίου
πρώτων βοηθειών.
Χρήσις ταξί διά την μεταφοράν ογκώδους
φορτίου αγαθών,
Πρόκλησις οχληρίας εις δημόσιον χώρον
ή κατοικίαν διά της χρήσεως ραδιοφώνου ή
ραδιογραμμοφώνου κλπ., εντός ταξί.
Παράλειψις υπό οδηγού ταξί να διατηρή
εις περίοπτον μέρος εντός του οχήματος του
πίνακα κομίστρων εις καθαράν και ευανάγνω
στον κατάστασιν.

Καν. 13

Καν. 10 (2) (ιστ)

Καν. 13 (γ)

»

Καν. 13 (στ)

»

»

Καν. 13 (ζ)

99.

»

»

Καν. 13 (η)

100.

»

»

Καν. 14
14(a)
(α)

101.

»

»

Καν. 15 (β)

.

Στοιχεία αδικήματος

Καν. 166Α

Καν. 166Α (γ)

89.
90.

Ν. 85/86

Ταξί σταθμεύον αλλού παρά εις εγκεκρι
μένοι χώρον σταθμεύσεως:
Ιδιοκτήτης ταξί δεν διατηρεί εντός αυτού
πυροσβέστικήν αντλίαν και.κιβώτιον πρώτων
βοηθειών.
Αδειούχον λεωφορείον μη
βάσει των όρων αδείας του.

κυκλοφορούν
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Αύξ.
Άρ.

1320

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένωνΚανο
νισμών .

102.

»

»

Άρθρον/
Κανονισμός

Καν. 15 (γ)

Στοιχεία αδικήματος

(1) Λεωφορείον μη εκκινούν εκ των εγκε
κριμένων στάσεων.
(2) Λεωφορείον σταθμεύον αλλού παρά εις
τας εγκεκριμένος στάσεις.
(3)

103.

.

»

»

104.

»

. »

105.

»

»

Καν. 15 (η)

Καν. 15.(ι)

Καν.. 15 (ια)

106.

»

»

Καν. 15 (ιε)

107.

»

»

Καν. 16(1)

»

Καν. 19 (ε)

108.

»

109.

»

»

Καν. 19 (ζ)

110..

»

»

Καν. 19 (η)

111.

»

»

Καν. 20 (β)

112.

»

»

Καν. 20 (γ)

113.

»

»

Καν. 20 (δ)

114.

» .

»

Καν. 21 (β)

Λεωφορείον μη ακολουθούν τα. εγκεκρι
μένα δρομολόγια επί προκαθωρισμένων
ωραρίων.
Αδειούχον λεωφορείον μη διατηρούμενον
εσωτερικώς και εξωτερικώς εις καθαράν κατά
στασιν.
Λεωφορείον δεν φέρει εις περίοπτα σημεία
εντός αυτού τας. εγκεκριμένος πινακίδας δρο
μολογίων και τιμολογίων εντός καλλιτεχνι
κών πλαισίων.
Λεωφορείον δεν φέρει τας απαγορευτικός
πινακίδας εντός αυτού διά—
(α) το πτύειν εντός και εκτός του λεω
φορείου.
(β) την απόρριψιν αχρήστων αντικειμένων
εντός και εκτός του λεωφορείου.
Πρόκλησις οχληρίας εις τους επιβάτας και
εις δημοσίους χώρους διά της χρήσεως ραδιο
φώνου ή ραδιογραμμοφώνου κλπ., εγκατεστη
μένων εντός υπεραστικού ή αγροτικού λεω
φορείου.
Εγκατάστασις ραδιοφώνου ή παντός τύπου
φωνοληπτικής αναμεταδόσεως εντός αστικού
λεωφορείου.
Αδειούχος δημόσιος μεταφορεύς δεν. μετα
φέρει εντός αυτού και εις κατάλληλον θέσιν
πυροσβεστικήν αντλίαν και κιβώτιον πρώτων
βοηθειών.
Πρόκλησις οχληρίας εις Δημόσιον χώρον
διά της χρήσεως ραδιοφώνου κλπ., εγκατε
στημένου εντός δημοσίου μεταφορέως.
Δημόσιος 'μεταφορεύς εσταθμευμένος αλλού
εκτός των εν τη αδεία του καθοριζομένων
χώρων σταθμεύσεως.
Αδειούχος, ιδιωτικός μεταφορεύς δεν μετα
φέρει εντός αυτού και εις κατάλληλον θέσιν
πυροσβεστικήν αντλίαν και κιβώτιον πρώτων
βοηθειών.
Πρόκλησις οχληρίας εις δημόσιον χώρον
διά της χρήσεως ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστη
μένου εντός ιδιωτικού μεταφορέως.
Στάθμέυσις ιδιωτικού μεταφορέως εις μη^
καθοριζόμενους χώρους σταθμεύσεως.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος λεωφο
ρείου εν υπηρεσία καπνίζει εντός του οχή
ματος εν κινήσει.
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 10)
Τηρούμενης της εν άρθρω 10 επιφυλάξεως καθωρισμένον πρόστιμον
£8.00.

Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

1.

Ο περί
Δημοσίων
Οδών Νόμος, Κεφ. 83.

2.

» »
» »

Άρθρον 3 (ια)
Άρθρον 3 (ε)

4.

» »

5.

Ο Ποινικός Κώδιξ,
Κεφ. 154.

Άρθρον 3 (ζ)
Άρθρον 374 (α)

6.

» »

7.

Ο περί
Οχημάτων
και Ρυθμίσεως της Τρο
χαίας Νόμος Κεφ. 335.
Ο περί Μηχανοκινή
των Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμος του 1972.
Οι περί. Μηχανοκι
νήτων . Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Κανονισμοί του 1984.

3.

8.

9,

, ·

Άρθρον 3 (δ)

Άρθρον 374 (γ)
Άρθρον 9 (2)

Εκούσια παρακώλυσις εν δημοσία οδώ.
Η καταστροφή ή η εξάλειψις σήματος της
τροχαίας.
Ρύπανσις δημοσίας οδού.
Παρακώλυσις δημοσίας
συγκοινωνιακής
οδού δι' υλικών.
Σωρός υλικών ή αύλαξ κλπ., εν οδώ άνευ
φωτός εν καιρώ νυκτός.
Οδηγός οχήματος κοιμώμενος.

Μηχανοκίνητον όχημα αφεθέν εις επικίνδυ
νον θέσιν.

Καν. 30 (4) (α)

Μαθητευόμενος οδηγός μη συνοδευόμενος
υπό αδειούχου οδηγού.

Μαθητευόμενος οδηγός μεταφέρων μη εξου
σιοδοτημένον επιβάτην πλην του επόπτου.
Μαθητευόμενος οδηγός μοτοσυκλέττας μετα
φέρων επιβάτην πλην του επόπτου.
Παραβάσεις αναφορικώς προς τους φανούς
και φώτα μηχανοκινήτου οχήματος.

» »

Καν. 30 (4) (α)

11.

» »

Κ α ν . 3 0 (4) (β)

12.

» »

Καν. 50 (10)

13.

 » »

Καν. 50(11)

14.

» »

15.

»

16.

» »

Καν. 51 (3)

17.

» »

Καν. 51 (4)

18.

» »

Καν. 52 (4)

19.

» »

Καν. 52 (5)

»

Ξύλα, λίθοι κλπ., επί δημοσίας οδού.

Άρθρον 14

10.

■

Στοιχεία αδικήματος

Καν. 50 (16)
Καν. 50(17)

Παραβάσεις αναφορικώς προς τα
φώτα
σταθμεύσεως και τοποθετήσεως αντανακλαστι
κών τριγώνων.κινδύνου.
Προεξέχον ή επικίνδυνον φορτίον.
Έλλειψις σιγαστήρος ή συστήματος εξα
γωγής.
Παραβάσεις αναφορικώς προς τα μικρά
πλάγια φώτα υπερμεγέθους φορτηγού οχήματος.
Υπερμέγεθες φορτηγόν όχημα άνευ
της
πινακίδος «RR».
Παραβάσεις αναφορικώς προς τα μικρά
πλάγια φώτα υπερμεγέθους λεωφορείου.
Υπερμέγεθες λεωφορείον άνευ της πινακί
δος «RR».
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Αύξ.
Αρ.

1322

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

20.

» »

Καν. 58 (Ι) (ι)

21.
22.

» »
» »

Καν. 58.(1) (ιβ)

23:

» »

Καν. 58 (1) (ιγ)

24.

» »

Καν. 58 (1) (ιε)
(κγ).
Καν. 58 (1) (ιστ)

.25.

»

Καν. 58 (1) (ια)

.' »

.

26.

» » '..'·

Καν: 58 (1) (ιξ)

27.

» »

Καν. 58 (1) (ιη)

28.

»

»

Καν. 58 (1) (κα)

29.

»

»

Καν. 58(1) (κε)

30.

»

■ »

Καν. 58 (2) (α)

31.

»

»

Καν. 58 (2) (β)

32.

»

»

33.

»

»

34.

»

»

35.

»

»

36.

Ο περί Μηχ. Οχημ.
και Τροχαίας Κινή
σεως Κανονισμοί του
του 1984.

Καν. 58 (2) (γ)

Καν. 58 (2) (δ)

Καν. 58 (2) (ε)

Καν. 58(3)

Καν. 59(2)

Στοιχεία αδικήματος

Απείθεια προς τας οδηγίας αστυνομικού εν
στολή.
Παράβασις σήματος τροχαίας.
Απείθεια εις σήμα γενόμενον υπό αστυνομι
κού τροχαίας.
, Παράβασις πάσης γνωστοποιήσεως γενομέ
νης διά τον έλεγχον ή ρύθμισιν της τρο
χαίας.
Το προσπερνάν εις επικίνδυνα, σημεία.
Είσοδος εις κύριον δρόμον άνευ στάσεως
ή επιβραδύνσεως της ταχύτητος.
Δεν παρέχει προτεραιότητα εις οχήματα
ελαύνοντα εκ δεξιών επί κόμβων ή μη ελεγχο
μένας διασταυρώσεις.
Οδηγός προτιθέμενος να στρίψη δεξιά δεν
παρέχει δικαίωμα προτεραιότητος εις οχήματα
ευθείας πορείας ελαύνοντα εξ αντιθέτου κατευ
θύνσεως.
Παράλειψις στάσεως παρά. τας διαταγάς
αστυνομικού εν στολή.
Οδηγός παραλείπει να ακινητοποίηση το
όχημα και επιτρέψη την διάβασιν πεζών
οίτινες χρησιμοποιούν τας καθωρισμένας δια
βάσεις πεζών. 
Παράβασις περί αριστεράς πορείας διατά
ξεως ή αντικανονική χρήσις λωρίδος κυκλο
φορίας.
Το προσπερνάν εκ
της μη
κανονικής
πλευράς.
Εάν τις παράλειψη να μειώση την ταχύ
τητα και να παραμερίση καθ' όν χρόνόν
προσπερνάται.
Εάν τις παράλειψη να επιβραδύνη το όχημα
και να επιτρέψη ασφαλή δίοδον εις έτερα
οχήματα ή τροχαίαν.
Εάν τις οδηγή φορτηγόν ή λεωφορείον
αυτοκίνητον και παραλείψη να σταματήση
και επιτρέψη το πέρασμα ελαφρότερων μηχα.
νοκινήτων οχημάτων.
Οδήγησις ή οδική χρήσις οχήματος αναδύ
οντος έγχρωμον ή αδιαφανή καπνόν κλπ.
Πλείονες του ενός επιβάται επί μοτοσυ
κλέττάς.
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Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

37.

» »

Καν. 63 (α)

38.

» »

Καν. 63 (β)

39.

» »

Καν. 63 (γ)

40.

Οι περί
Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας 1965—1973.

Καν. 6 Ε (α)

41.

»

»

Καν. 6 Ε (γ)

42.

»

»

Καν. 6 Ε (ε)

43.

»

»

Καν. 6 Ν

44.

»

»

Καν. 11 (2)

45.

Οι περί
Τροχαίας
Δημοτικοί Κανονισμοί
Λευκωσίας 1965—1973!

Καν. 11 Γ (α)

Καν. Π Γ (β)

46.

47.

»

»

Καν. 13 (η)

48.

»

»

Δημ. Καν: 13 (θ)

49.

»

»

Δημ. Καν. 14 (ιβ)

50.

»

»

Δημ. Καν. 14 (ιδ)

51.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Λεμεσού 1965
έως 1973.

Δημ. Καν. 180 (2)
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Στοιχεία αδικήματος

Πρόσωπον τι ανοίγει την θύραν
κατά
τρόπον ανασφαλή ή ενοχλητικόν δι' άλλα
οχήματα.
Πρόσωπον τι καταλείπει την θύραν του
οχήματος ανοικτήν προς την πλευράν κινή
σεως οχημάτων πέραν του δέοντος.
Πρόσωπον τι επιβιβάζεται ή ταξιδεύει εντός
οχήματος φέρον όπλον εν γομώσει ή οιον
δήποτε άλλον επικίνδυνον. αντικείμενον δι'
άλλα πρόσωπα εντός ή εκτός του οχήματος.
Διανομή, διασπορά ή απόρριψις φυλλαδίων
ή άλλων διαφημιστικού περιεχομένου εγγρά
φων ή υλικών ή αχρήστων
αντικειμένων,
σιγάρέττων ανημμένων ή εσβεσμένων
εις
δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.
Αναγραφή ή απεικόνισις συνθημάτων και
άλλων εις Δημοτικούς χώρους σταθμεύσεως.
Έκχυσις υγρών εις
Δημοτικούς χώρους
σταθμεύσεως.
Επέμβασις ή απόπειρα επεμβάσεως
εις
μετρητήν σταθμεύσεως.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.
Οδηγός ή πρόσωπον προωθούν όχημα παρα
λείπει να σταματήση προ της
διαβάσεως
μαθητών εφ' όσον ήθελε κληθή προς τούτο
υπό τροχονόμου εν στολή και επιδεικνύοντος
το κατάλληλον σήμα.
Οδηγός ή πρόσωπον προωθούν όχημα
εκκινεί το όχημα του προτού του επιτρέψη
ο εν στολή τροχονόμος ο οποίος ελέγχει
την διάβασιν μαθητών.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη συμ
μορφούμενος προς σήμα τροχαίας.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη υπα
κούων προς σήματα ή γνωστοποιήσεις ανε
γερθείσας υπό του Συμβουλίου διά την ρύθμι
σιν της τροχαίας.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος δεν δίδει
προτεραιότητα εις πεζόν επί διαβάσεως πεζών.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος παρα
λείπει να παραχώρηση
προτεραιότητα εις
οχήματα ελαύνοντα εκ δεξιών επί κυκλικών
κόμβων ή ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.
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Αύξ.
Αρ.

1324

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νομένων Κανό
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

Στοιχεία αδικήματος

52.

»

»

Δημ. Καν. 182 (η)

Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη συμ
μορφούμενος ^προς σήμα τροχαίας.

53.

»

»

Δημ. Καν. 182 (θ)

Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη υπα
κούων εις γνωστοποιήσεις ή σήματα τροχαίας
ανεγερθέντα υπό του Συμβουλίου δίά την
ρύθμισιν της τροχαίας.

54.

»

»

Δημ. Καν. 184

Εμπόδιον επί του πεζοδρομίου διό της τοπο
θετήσεως καρεκλών, καλάθων σκιάστρων κτλ.
Διανομή, διασπορά ή απόρριψις φυλλαδίων
ή άλλων διαφημιστικού περιεχομένου εγγρά
φων ή υλικών ή αχρήστων
αντικειμένων,
σιγαρέττων ανημμένων ή εσβεσμένων
εις
δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.
Αναγραφή ή απεικόνισις επί της επιφανείας,
του περιτειχίσματος ή οιουδήποτε τμήματος
ή εγκαταστάσεως ή υποστατικού των δημο
τικών χώρων σταθμεύσεως οιασδήποτε επι
γραφής, συνθήματος, λέξεως, εμβλήματος ή
παραστάσεως εις δημοτικόν χώρον σταθμεύ
σεως.

55.

Οι Δημοτικοί Κανό
νισμοί Αμμοχώστου
του 1965 έως 1974.

Καν. 3 Δ (α)

56.

»

»

Καν. 3 Δ (γ)

57.

.»

»

Καν. 3 Δ (ε)

Πτύειν ή έκχυσις οιασδήποτε
φύσεως,
ποτών, υγρών ή καυσίμων ή μηχανελαίων εις
δημοτικόν χώρον σταθμεύσεως.

58.

»

»

Καν. 3 IB

59.

»

»'

Καν. 3 ΙΕ (α)

Θέτει ή πειράται να θέση εν λειτουργία
μετρητήν διά της εισαγωγής εντός
αυτού
κίβδήλου κέρματος ή καθ' οιονδήποτε άλλον
τρόπον επεμβαίνει εις μετρητήν.
Οδηγός ή πρόσωπον προωθούν όχημα παρα
λείπει να σταματήση προ της
διαβάσεως
μαθητών εφ" όσον ήθελε κληθή προς τούτο,
υπό τροχονόμου εν στολή και επιδεικνύοντος
το κατάλληλον σήμα.

60.

»

»

Καν. 3 ΙΕ (β)

61.

»

»

62.

»

»

63.

»

64.

»

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη συμ
Δημ. Καν. 13 (η)
μορφούμενος προς σήμα τροχαίας.
Δημ. Καν. 13 (θ)
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος μη υπα
κούων εις γνωστοποιήσεις ή σήματα ανε
γερθέντα υπό του Συμβουλίου διά την ρύθμι
σιν της Τροχαίας.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος
παρα
Δημ. Καν. 13
. λείπει να ελάττωση ταχύτητα ή να σταμα
(ιθ).
τήση εις «ράουνταπάουτ» προς τον σκοπόν
να δώση πέρασμα ή επιτρέψη εις οιονδή
. ποτέ άλλο όχημα ευρισκόμενον εκ δεξιών
του να περάση.

.

»

»

Δημ. Καν. 11 (2)

' Οδηγός ή πρόσωπον προωθούν
όχημα,
εκκινεί το όχημα του προτού του επιτρέψη
ο εν στολή τροχονόμος ο οποίος ελέγχει την
διάβασιν μαθητών.

1325

Αύξ.
Αρ.

Νόμος ή Δευτε
ρογενής Νομοθεσία
συμπεριλαμβα
νόμένων Κανο
νισμών

Άρθρον/
Κανονισμός

65.

Δημ. Καν. 13
(κβ).

66.

Καν. 13 (ν)

67.

68.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Λάρνακος του
1965—1974.
Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Πάφου του 1965
έως 1974.

69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.

Οι Δημοτικοί Κανο
νισμοί Κυρήνειας του
1965· έως 1972.
Οι περί Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίώ
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Αγίου
Δομέτίου του 1968.

Οι περί Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Στρο
βόλου του 1968 έως
1974.

Οι περί Χωρίων
(Διοίκησις και Βελτίω
σις) Κανονισμοί (Τρο
χαίας Κινήσεως) Εγκώ
μης του 1968.

Δημ. Καν. 12(2)

Ν. 85/86

Στοιχεία αδικήματος

Μηχανοκίνητον όχημα ή ρυμουλκούμενον
αφεθέν εις επικίνδυνον σημείον επί του δρό
μου.
Όχημα ή οιονδήποτε υπ' αυτού συρόμενον
όχημα αφεθέν εις επικίνδυνον θέσιν επί του
δρόμου.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.

Δημ. Καν. 9 (2)

Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.

Δημ. Καν. 12
(ιβ).
Δημ. Καν. 12
(ιδ)

Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος δεν δίδει
προτεραιότητα εις πεζόν επί διαβάσεως πεζών.
Οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος
παρα
λείπει να παραχώρηση προτεραιότητα εις
οχήματα ελαύνοντα εκ δεξιών επί κυκλικών
κόμβων ή ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως υπό
οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων.

Δημ. Καν. 185
(3).
Καν. 166 (3)

Παραβάσεις μονόδρομου (υπό μηχανοκινή
των οχημάτων).

Καν. 168 (ε)
Καν. 168 (στ)
Καν. 166 (3)

Ξύλα, λίθοι, απορρίμματα κλπ., εν οδώ.
Εμπορεύματα προς πώλησιν εν τινι οδώ.
Παραβάσεις μονόδρομου (υπό μηχανοκινή
των οχημάτων).

Καν. 168 (ε)
Καν. 168 (στ)
Καν. 10

Ξύλα, λίθοι, απορρίμματα κλπ., εν οδώ.
Εμπορεύματα προς πώλησιν έν τινι οδώ.
Παραβάσεις μονόδρομου κατευθύνσεως (υπό
μηχανοκινήτων οχημάτων).

