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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
---------------------------------------- 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

86 του 1972 

37 του 1974 

58 του 1976 

20 του 1978 

64 του 1978 

72 του 1981 

83 του 1983 

75 του 1984 

72 του 1985 

134 του 1989 

152 του 1991 

241 του 1991 

44(Ι) του 1992 

5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 

49(Ι) του 1994 

5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 

95(Ι) του 1996 

56(Ι) του 1998 

1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 

66(Ι) του 1999 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2011 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι 

του 1972 έως 2012. 
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117(Ι) του 1999 

61(Ι) του 2000 

80(Ι) του 2000 

81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 

38(Ι) του 2001 

98(Ι) του 2001 

20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2003 

174(Ι) του 2003 

243(Ι) του 2004 

255(Ι) του 2004 

270(Ι) του 2004 

153(Ι) του 2005 

6(Ι) του 2006 

71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008 

102(Ι) του 2008 

113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 

8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της φράσης «τας χίλιας λίρας» (ένατη 

γραμμή) με τη φράση «τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 19 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 19Α: 
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νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

  

 «Οδήγηση 

κατά 

παράβαση 

απόφασης ή 

διατάγματος 

δικαστηρίου. 

19Α.  Πρόσωπο, το οποίο έχει αποστερηθεί με 

απόφαση ή διάταγμα του δικαστηρίου, της 

ικανότητας να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης 

μηχανοκίνητου οχήματος για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και το οποίο οδηγεί 

μηχανοκίνητο όχημα κατά παράβαση της πιο 

πάνω απόφασης ή διατάγματος, είναι ένοχο 

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 

υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα δύο (4) έτη ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες ευρώ 

οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (€6.834) ή και 

στις δύο αυτές ποινές.». 

  

Τροποποίηση 

του  

άρθρου 20Α 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 20Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή των στοιχείων 1, 2 και 5 του Πίνακα του 

εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή τους με τα 

ακόλουθα νέα στοιχεία 1, 2, 2Α, 5 και 5Α: 

   

  «1. Ταχύτητα–παράβαση 

ανώτατου ή κατώτατου 

ορίου μέχρι 30% του 

επιτρεπόμενου. 

Άρθρο 6 

του 

Νόμου 

86 του 

1972. 

0 2 
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    2. Ταχύτητα-παράβαση 

ανώτατου ή κατώτατου 

ορίου από 31% μέχρι 

50% του επιτρεπόμενου. 

Άρθρο 6 

του 

Νόμου 

86 του 

1972. 

2 4 

       

    2Α. Ταχύτητα-παράβαση 

ανώτατου ή κατώτατου 

ορίου πάνω από 50% του 

επιτρεπόμενου. 

Άρθρο 6 

του 

Νόμου 

86 του 

1972. 

3 6 

       

    5. Οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλης:   

Άρθρο 5 

του 

Νόμου 

174 του 

1986. 

  

   α.   σε περίπτωση που η 

αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει το 

καθορισμένο στο 

νόμο όριο και είναι 

μικρότερη των  

 36μ g/100ml ή των 

82mg/100ml, 

αντίστοιχα. 

 0 2 

       

   β. σε περίπτωση που η 

αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει τα  

 2 4 
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 35μ g/100ml ή τα 

80mg/100ml, 

αντίστοιχα και είναι 

μικρότερη των  

 56μ g/100ml ή των 

127mg/100ml, 

αντίστοιχα. 

       

   γ. σε περίπτωση που η 

αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο 

αίμα υπερβαίνει τα 

55μ g/100ml ή τα 

125mg/100ml, 

αντίστοιχα. 

 3    6  

       

  5Α. Άρνηση ή αποφυγή 

παροχής δείγματος 

εκπνοής. 

Άρθρα 

6(5) και 

7(4) του 

Νόμου 

174 του 

1986. 

1 6 

 

 

 

 

    ».και 

       

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) 

αυτού, μετά τα αριθμητικά «1,2,» (δεύτερη γραμμή) των 

αριθμητικών και των σημείων των κομμάτων «2Α,5,».  
 
 
 
 
 
ΜΚΝ/ΓΧ-23.02.048.014-2007 
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