
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 33(Ι) του 2000 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
174 του 1986. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο του 1986 (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 και του 2000. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη αντικατάσταση του ορισμού του όρου «προκαταρκτική εξέτασις» από τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 

 «'προκαταρκτική εξέταση' σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με 
συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης·»· 

 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «συσκευή» από τους ακόλουθους νέους 
ορισμούς: 

 «'συσκευή προακαταρκτικής εξέτασης' σημαίνει κάθε συσκευή που παρέχει ενδεικτική 
μέτρηση της ποσότητας ή του ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου και 
η οποία πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διάταγμα του Υπουργού που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 

 'συσκευή τελικής εξέτασης' σημαίνει κάθε συσκευή που προσδιορίζει την ποσότητα ή το 
ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου, πληροί ένα από τα πρότυπα τα 
οποία εγκρίνονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας και παράγει έντυπο αποτέλεσμα»· 

 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τελική εξέτασις» από τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

 «'τελική εξέταση' σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή τελικής 
εξέτασης·»· και 

 (δ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου ορισμού:

 «'αρμόδια αρχή πιστοποίησης' σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπο του·». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Καθορισμός των 
προτύπων για τις 
συσκευές 
ανίχνευσης 
αλκοόλης στην 
εκπνοή. 

5Α.-(Ι) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα πρότυπα τα οποία πρέπει να 
πληρούν οι συσκευές προκαταρκτικής και τελικής εξέτασης. 

 (2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία προστίθενται, 
ακυρώνονται ή τροποποιούνται πρότυπα για τις συσκευές ανίχνευσης ή 
προσδιορισμού αλκοόλης στην εκπνοή. 
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(3) Η πιστοποίηση ότι οι συσκευές προκαταρκτικής και τελικής εξέτασης πληρούν τα 
πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, γίνεται από την αρμόδια αρχή 
πιστοποίησης. 

 

(4) Η χρήση κάθε συσκευής προκαταρκτικής και τελικής εξέτασης γίνεται μόνο αν 
έχει εκδοθεί γι' αυτήν πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης.». 

 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

«(5) Στις περιπτώσεις έντυπων αποτελεσμάτων που παράγονται αυτόματα μετά την 1η 
Ιανουαρίου του 2000 από συσκευές που έχουν εισαχθεί και λειτουργούν πριν από την 1η 
Ιανουαρίου του 1999, το έτος της ημερομηνίας που αναγράφεται στα έντυπα αυτά 
διαβάζεται ωσάν οι δύο πρώτοι αριθμοί του έτους ήσαν 20 (δηλαδή 2000) αντί 19 (δηλαδή 
1900) που δυνατόν οι συσκευές αυτές να αναγράφουν.». 
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