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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟ 

 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

47(Ι) του 1997 

82(I) του 2000  

52(I) του 2002  

27(I) του 2006 

96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 

Αδικημάτων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 

μαζί  με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους 1997 

έως (Αρ. 2) του 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα διαβάζονται μαζί 

ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι 1997 έως 2012.  

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης 

«με εξαίρεση τον Πίνακα V ο οποίος δεν δύναται να 

τροποποιηθεί με διάταγμα.» ·και 

  

 (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως πριν την 

λέξη «Τροποποιεί» (πρώτη γραμμή) της φράσης «Τηρουμένων 

των διατάξεων της παραγράφου (β),» και τη μετατροπή του 

κεφαλαίου γράμματος «Τ» της λέξης «Τροποποιεί» (πρώτη 

γραμμή) σε μικρό «τ». 
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Τροποποίηση 

του Πίνακα ΙΙ 

του βασικού 

νόμου. 

3. Ο Πίνακας ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

σημείου 46 αυτού. 

  

Προσθήκη 

νέου Πίνακα 

στο βασικό 

νόμο. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την προσθήκη, στο τέλος του ονομαστικού καταλόγου των 

πινάκων αυτού της φράσης 

  

  «ΠΙΝΑΚΑΣ V: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ  

ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ».

 

 και 

 

 (β)  με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου Πίνακα 

V: 

  

  
 «ΠΙΝΑΚΑΣ V 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 

  

 Αυξ. 

Αρ. 
Περιγραφή 

αδικήματος και 

καθορισμένο 

πρόστιμο 

 Νόμος ή Δευτερογενής 

Νομοθεσία 

συμπεριλαμβανομένων 

Κανονισμών 

Άρθρο/ 

Κανονισμός 

      

      

 1. Ταχύτητα   – 

παράβαση πέραν ή 

κάτω του 

επιτρεπόμενου 

ορίου ταχύτητας  

Περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόμος 

Άρθρο 6(2) και 

6(3) 
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  (α) Παράβαση 

ανώτατου ή 

κατώτατου 

ορίου μέχρι 

30% του 

επιτρεπόμεν

ου 

€1 ανά 

χιλιό-

μετρο 

  

       

  (β) Παράβαση 

ανώτατου ή 

κατώτατου 

ορίου από 

31% μέχρι 

50% του 

επιτρεπόμεν

ου 

€2 ανά 

χιλιό-

μετρο   

  

       

  (γ) Παράβαση 

ανώτατου ή 

κατώτατου 

ορίου από 

51% μέχρι 

75% του 
επιτρεπόμενου 

€3 ανά 

χιλιό-

μετρο   

   

      

 2. Οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλης

 

 – 

η αναλογία 

αλκοόλης στην 

εκπνοή ή στο αίμα 

υπερβαίνει το 

καθορισμένο όριο 

Περί Οδικής Ασφάλειας 

Νόμος 

Άρθρο 5 

      

  (α) Η αναλογία 

αλκοόλης στην 

εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει 

το καθορισμένο 

στο νόμο όριο 

και είναι 

€100   
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μικρότερη των 

36μ g/100ml ή 

των 

82mg/100ml, 

αντίστοιχα 

       

       

  (β) η αναλογία 

αλκοόλης στην 

εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει 

τα 35μ g/100ml 

ή τα 

80mg/100ml, 

αντίστοιχα και 

και είναι 

μικρότερη  των 

56μ g/100ml ή 

των 

127mg/100ml, 

αντίστοιχα 

€200    

       

  (γ)    η αναλογία 

αλκοόλης στην 

εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει 

τα 55μ g/100ml 

ή τα 

125mg/100ml, 

αντίστοιχα και 

είναι μικρότερη 

των 71μ g/100ml 

ή 161mg/100ml, 

αντίστοιχα 

€300.».   

 
ΒΣΓ/ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.048.016-2007 
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