
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3769 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 173(Ι) του 2003  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 
μέχρι (Αρ. 2) του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 
έως (Αρ. 3) του 2003. 

Συνοπτικό; 
τίτλος. 

174 του 1986  
33(Ι) του 2000  

108(Ι) του 2001  
50(Ι) του 2003  

60(Ι) του 2003. 

2. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 18Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
σ' αυτή, μετά τη λέξη «κατασκευάσματος» (τρίτη γραμμή), της φράσης «, ανεξάρτητα πότε 
αυτό τοποθετήθηκε,» και μετά τη λέξη «πρόσδεση,» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή 
συνέχιση ή ανοχή της ανάρτησης, επικόλλησης ή πρόσδεσης,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18Γ του 
βασικού νόμου. 

3.—Το εδάφιο (1) του άρθρου 18Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' 
αυτό μετά τη λέξη «τοποθέτηση» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, η διατήρηση ή ανοχή της 
τοποθέτησης». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18Δ του 
βασικού νόμου 

4. Το άρθρο 18Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 18Ε του 
βασικού νόμου (α) Με την προσθήκη σ' αυτό, μετά τη λέξη «τοποθέτηση» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «, η διατήρηση ή ανοχή της τοποθέτησης» και μετά τη λέξη 
«κατασκευάσματος» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «, ανεξάρτητα πότε 
αυτό τοποθετήθηκε,»· και 
(β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού, μετά τη λέξη «τοποθέτηση» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «, η διατήρηση ή ανοχή της τοποθέτησης» και μετά τη λέξη 
«κατασκευάσματος» (τρίτη γραμμή), της φράσης «, ανεξάρτητα πότε αυτό 
τοποθετήθηκε,». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 18Θ του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 18Θ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη λέξη και αριθμό «και 18ΣΤ» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «ή διατήρησης ή ανοχής της διατήρησης διαφημιστικού 
κατασκευάσματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 181 Γ» και την προσθήκη 
μετά τη λέξη και αριθμό «άρθρου 18Ζ» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή διατήρησης ή 
ανοχής της διατήρησης αντικειμένου»· και 

 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, μετά τη λέξη «ανέγερσης» (πρώτη γραμμή), 
της φράσης «ή διατήρησης ή ανοχής της διατήρησης» και μετά τη λέξη και αριθμό «και 
18ΣΤ» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή του άρθρου 18ΙΓ». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18ΙΑ του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 18ΙΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «και», αμέσως πριν τον 
αριθμό «18Ζ» (δεύτερη γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά τον αριθμό 
«18Ζ» της λέξης και αριθμών «181Β και 181 Γ» · και 

 (β) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης 
«τοποθετείται διαφημιστικό κατασκεύασμα κατά παράβαση των άρθρων 18Δ, 18Ε και 
18ΣΤ» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τοποθετείται ή παραμένει ή 
διατηρείται διαφημιστικό κατασκεύασμα κατά παράβαση των άρθρων 18Δ, 18Ε, 18ΣΤ 
και 18ΙΓ,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18ΙΓ του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 181Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«173(Ι) του 2003. (3) Πρόσωπο το οποίο, από της ενάρξεως της ισχύος του περί Οδικής 

Ασφάλειας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2003, παραλείπει να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις 
προβλεπόμενες από το άρθρο 181Α ποινές.». 
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