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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4856 Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 1331 

                            

Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 138(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ ΤΟΥ 2006 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

55(Ι) του 2001 
87(Ι) του 2003 

176(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 
Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή 
Θέματα) Νόμους του 2001 έως του 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 
Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 2001 έως του 2021. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης 
του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  
 

47(Ι) του 1997 
82(I) 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(Ι) του 2015 

 «Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του 
άρθρου 5 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η γραπτή 
ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος: 
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44(Ι) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018 
32(Ι) του 2020 
35(Ι) του 2020 
71(Ι) του 2020 
85(Ι) του 2020 

132(Ι) του 2020 
133(Ι) του 2020 
139(I) του 2021. 

 
 

156(Ι) του 2013 
49(Ι) του 2014 
21(Ι) του 2021. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 
του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης 
Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι 
εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο 
οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:  

 
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 

του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης 
Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, 
με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.».  

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου 
(2) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
 
 

 «Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προσωπική επίδοση δυνατόν να 
διενεργείται και από πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον Υπεύθυνο λειτουργό να 
εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων επιφυλάξεων αυτού με τις ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

  
  «Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, μολονότι εντοπίζεται, 

αρνείται να παραλάβει την ειδοποίηση, τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση παραλήφθηκε και, σε περίπτωση 
που το εξώδικο πρόστιμο που αναγράφεται σε αυτή δεν καταβληθεί, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη 
εναντίον του: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος ο οποίος 

παραλαμβάνει την ειδοποίηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου τον  Υπεύθυνο λειτουργό εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) 
ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης µε το εύρημα της συσκευής φωτοεπισήµανσης, δίδοντας 
τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού, και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται εκ νέου το χρονικό όριο 
επίδοσης της ειδοποίησης που καθορίζεται στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε 
αντίθετη δε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη: 

  
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως παραβάτη 

οδηγό επιστρέφεται στον αποστολέα ως µη παραληφθείσα ή, σε περίπτωση που, ενώ αναγνωριστεί 
και εντοπιστεί ο υποδειχθείς οδηγός, δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος, τότε η διαδικασία 
συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντος ως παραβάτη οδηγού: 

          
      Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι 
επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά 
το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος 
ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:  
 
 Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι 
επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός 
συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας: 
 

  Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης θεωρείται ως η 
ημερομηνία επίδοσης του προστίμου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου.». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 9Β. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Ποινική ευθύνη. 9Β.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται 

στον παρόντα Νόμο και εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό 
πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν, εκτός από το νομικό 
πρόσωπο, και οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού 
προσώπου. 

   
   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "διευθύνων αξιωμα-

τούχος" σημαίνει οποιοδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο αξιωματούχο του 
νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με 
οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «το 
όνομα του Υπεύθυνου Λειτουργού» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «τον Υπεύθυνο 
λειτουργό». 

 
 
 
 
  


