
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                         
Ν. 135(Ι)/2018 

Αρ. 4674, 30.11.2018                               

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 135(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

47(Ι) του1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(I) του 2015 
44(Ι) του 2016 

20(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 1997 
έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 1997 έως 2018. 

  
Τροποποίηση 
του  βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του Πίνακα I 
αυτού. 

2. Ο Πίνακας I του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα : 
 

  

«ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 

Τα αδικήματα κατά παράβαση των Νόμων ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται 
εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη. 
 

Αυξ. 
Αρ. 

Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία 

συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 

Άρθρο/ 
Κανονισμός 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

1 Πεζός - δεν υπακούει σε 
σήματα τροχαίας για τον 
έλεγχο των πεζών. 

 

Πεζός - δεν υπακούει σε 
σήματα τροχαίας για τον 
έλεγχο των πεζών. 

 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. 

 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-
1984. 

 

Καν. 9(δ). 

 

 

 

Καν. 9(δ). 

€50 

2 Πεζός - δεν χρησιμοποιεί 
διάβαση πεζών όταν αυτή 
βρίσκεται σε απόσταση 300 
ποδών. 

Πεζός - δεν χρησιμοποιεί 
διάβαση πεζών όταν αυτή 
βρίσκεται σε απόσταση 300 
ποδών. 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. 

 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-
1984. 

Καν. 9(β). 

 

 

 

Καν. 9(β). 

€50 



3 Πεζός - διασταυρώνει το 
δρόμο σε σημείο άλλο από 
διάβαση πεζών όπου υπάρχει 
τέτοια διάβαση. 

Πεζός - διασταυρώνει το 
δρόμο σε σημείο άλλο από 
διάβαση πεζών όπου υπάρχει 
τέτοια διάβαση. 

 

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί 
Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-
1996. 

 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμο-
χώστου του 1965-1975. 

Δημ. Καν. 
10(1)(β). 

 

 

Καν.10Α. 

€50 

4 Πρόσωπο το οποίο 
κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει 
σε κυκλοφορία ή χρησι-
μοποιεί στη Δημοκρατία 
ποδήλατο πλάτους πέραν των 
120 εκατοστών χωρίς την 
εξασφάλιση ειδικής άδειας. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(2) €85 

5 Πρόσωπο το οποίο τοποθετεί 
ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε 
εμπόδιο σε οποιοδήποτε 
σημείο ποδηλατολωρίδας ή 
ποδηλατοδιαδρόμου. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(α) €50 

6 Πρόσωπο το οποίο χρησι-
μοποιεί ποδήλατο χωρίς να 
βρίσκονται σε λειτουργία 
φανοί. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(β) €50 

7 Πρόσωπο το οποίο χρησι-
μοποιεί ποδήλατο, το οποίο 
δεν συμμορφώνεται με τις 
ενδείξεις της σήμανσης όπως 
αυτή καθορίζεται δυνάμει των 
προνοιών του Κανονισμού 71 
των Κανονισμών περί Μηχα-
νοκίνητων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κίνησης και των 
φωτεινών σηματοδοτών τρο-
χαίας. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(γ) €50 

8 Πρόσωπο το οποίο χρησι-
μοποιεί ποδήλατο και δεν 
υπακούει σε σήματα και 
υποδείξεις αστυνομικού ή 
προσώπου που ρυθμίζει την 
τροχαία κίνηση σε διάβαση 
πεζών έξω από σχολείο. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(δ) €50 

9 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη 
χρήση ποδηλάτου ρυμουλκεί-
ται από άλλο όχημα. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(ε) €50 

10 Πρόσωπο το οποίο κατά τη 
χρήση ποδηλάτου μεταφέρει 
επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο 
ποδήλατο. 

 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(5)(στ) €50 



 

11 Πρόσωπο το οποίο χρησι-
μοποιεί ποδήλατο έχοντας 
στα αριστερά του άλλο 
ποδηλάτη ή άλλους ποδη-
λάτες σε παράλληλες πο-
ρείες. 

 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(6)(α) €30 

12 Πρόσωπο το οποίο 
χρησιμοποιεί ποδήλατο σε 
ποδηλατολωρίδα ή ποδηλα-
τοδιάδρομο, το οποίο αρνείται 
ή αμελεί ή παραλείπει να 
παραχωρήσει προτεραιότητα 
σε πεζό που κινείται ή έχει 
εκδηλώσει πρόθεση να 
κινηθεί σε διάβαση πεζών που 
τέμνεται από την 
ποδηλατολωρίδα ή τον 
ποδηλατοδιάδρομο. 

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

27(6)(β) €30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

      
Τροποποίηση 
του Πίνακα IΙ  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Ο Πίνακας ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  (α) Με  τη διαγραφή από αυτόν στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 24(γ) της φράσης «,ποδηλατόδρομο 
ή ποδηλατολωρίδα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)· 

  
  (β)  με τη διαγραφή των αδικημάτων με αύξοντα αριθμό 5(ζ) και 45(δ) αυτού· και  
  
  (γ)  με  την  προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά το αδίκημα με αύξοντα αριθμό 54, των ακόλουθων 

νέων αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 55 μέχρι 65: 
     

«Αυξ. 
Αρ. 

Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής 
Νομοθεσία 

συμπεριλαμβανομένων 
Κανονισμών 

Άρθρο/ 

Κανονισμός 

Καθορισμένο 
Πρόστιμο 

 
55 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος αρνείται ή 
αμελεί ή παραλείπει να 
προσαρμόζει την ταχύτητα και 
την πορεία του οχήματός του 
ώστε να διευκολύνεται η 
διακίνηση ποδηλάτη. 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(α) 

 
€85 

 
56 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος προβαίνει σε 
ελιγμούς του οχήματός του που 
παρεμποδίζει τη διακίνηση του 
ποδηλάτη ή τον θέτει σε 
κίνδυνο. 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(β) 

 
€85 

 
57 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος αλλάζει λωρίδα 
κυκλοφορίας ή προβαίνει σε 
στροφή που παρεμποδίζει ή 
αποκόπτει την ελεύθερη πορεία 
ποδηλάτη ή τον θέτει σε 
κίνδυνο. 
 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(γ) 

 
€85 



 
 

 
58 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος αρνείται ή 
αμελεί ή παραλείπει να παρα-
χωρεί προτεραιότητα στη διακί-
νηση του ποδηλάτη. 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 
 

 
27(3)(δ) 

 
€85 

 
59 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος αρνείται ή 
αμελεί ή παραλείπει να οδηγεί 
το όχημά του με αυξημένη 
φροντίδα και προσοχή, κατα-
βάλλοντας κάθε δυνατή προ-
σπάθεια υπό τις περιστάσεις 
για την προστασία του ποδη-
λάτη.   
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(ε) 

 
€85 

 
60 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος αρνείται ή 
αμελεί ή παραλείπει να 
παράσχει προτεραιότητα σε 
ποδηλάτη, αναμένοντας την 
ασφαλή διέλευσή του πριν 
επιχειρήσει να διασταυρώσει 
ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατο-
διάδρομο.   
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(στ) 

 
€85 

 
61 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος, επιχειρώντας 
να εισέλθει ή κινηθεί σε 
ποδηλατόδρομο, αρνείται ή 
αμελεί ή παραλείπει να παρά-
σχει προτεραιότητα σε ποδη-
λάτη.  
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 

 
27(3)(ζ) 

 
€85 

 
62 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος διακινείται ή 
σταματά ή σταθμεύει το όχημά 
του σε ποδηλατολωρίδα. 
 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018  
 

 
27(4)(α) 

 
€85 

 
63 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος σταθμεύει το 
όχημά του σε ποδηλατο-
διάδρομο. 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 
 

 
27(4)(β) 

 
€85 

 
64 

 
Οδηγός μηχανοκίνητου οχή-
ματος ο οποίος διακινείται ή 
σταματά ή σταθμεύει το όχημά 
του σε ποδηλατόδρομο. 
 

 
Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμος του 2018 
 

 
27(4)(γ) 

 
€85 

 
65 

 
Κυκλοφορία ορισμένων οχη-
μάτων σε αυτοκινητόδρομο ή 
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. 
 
 
 

 
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 
1986 
 

 
18.Β.-(1) 
18.Β.-(2) 

 
€85 

 

 
 
 
 
 
 
». 



 


