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Ο περί Οδικής Ασφαλείας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 174 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οδικής Ασφαλείας 

Νόμος του 1986. 
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 

διάφορος έννοια— 
«δείγμα αίματος» σημαίνει ικανοποιητικήν ποσότητα αίματος δι" 

εργαστηριακή ν ανάλυσιν 
«δείγμα εκπνοής» σημαίνει τοιαύτην ποσότητα εκπνοής η οποία θα 

εκρίνετο ικανοποιητική προς διενέργειαν προκαταρκτικής ή τελικής 
εξετάσεως· 

«εκπνοή» σημαίνει τον εκπνεόμενον αέρα κατά την φυσικήν λει
τουργίαν της αναπνοής· 

«έντυπον αποτέλεσμα» σημαίνει την ένδειξιν περί της ποσότητος ή 
του ποσοστού αλκοόλης του περιεχομένου εις εξετασθέν δείγμα 
εκπνοής, την αυτομάτως παραγομένην υπό συσκευής και αποτυ
πουμένην επί τεμαχίου χάρτου ή ετέρου υλικού* 

«εργαστηριακή ανάλυσις» σημαίνει την συνήθως εφαρμοζομένην 
επιστημονικήν μέθοδον δι' ανίχνευσιν αλκοόλης εις το αίμα* 

«ζώνη ασφαλείας» σημαίνει πάσαν ζώνη ν ειδικώς κατεσκευασμένην 
προς συγκράτησιν του σώματος προσώπου καθήμενου εντός οιουδή
ποτε μηχανοκινήτου οχήματος και ακινητοποίηση* τούτου επί του 
καθίσματος του οχήματος, ήτις πληροί τας προδιαγραφάς ενός των 
προτύπων των καθοριζομένων διά διατάγματος του Υπουργού, εκδι
δομένου δυνάμει του άρθρου 12· 

«ιατρός» σημαίνει παν πρόσωπον το οποίον είναι εγγεγραμμένον 
ως ιατρός δυνάμει των διατάξεων των περί εγγραφής Ιατρών Νόμων 

«καθορισθέν όριον» σημαίνει αναλόγως της περιπτώσεως: 
(α) 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκο

όλης εις 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής· ή 
(β) 90 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης εις 

100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος* 
«μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει: 

(α) παν ιδιωτικόν ή δημοσίας χρήσεως μηχανοκίνητον όχημα 
δυνάμενον να μεταφέρή ουχί πλείονας των 8 καθήμενων 
επιβατών* και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 250. 
30 του 1959 
30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 
114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979. 
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(β) ελαφρόν φορτηγόν μηχανοκίνητον όχημα του οποίου το 
απόβαρον δεν υπερβαίνει τους 40 στατήρας· 

«νοσοκομείον» σημαίνει παν δημόσιον ή ιδιωτικόν υποστατικόν εις 
το οποίον παρέχεται αποκλειστικώς ιατρική περίθαλψις* 

«όχημα» σημαίνει οιονδήποτε μέσον διά την μεταφοράν προσώπων 
ή φορτίου, είτε κινούμενον διά μηχανής είτε άλλως, περιλαμβάνει δε 
οιανδήποτε άμαξαν συρομένην υπό ζώων, οιονδήποτε δίκυκλον, 
τρίκυκλον ή;τέτράκυκλον κινούμενον διά της ανθρωπινής; ενεργείας 
ως και παν άλλο μέσον κατεσκευασμένόν ή διεσκευασμένον προς τον 
ως άνω σκοπόν 

«προκαταρκτική εξέτασις» σημαίνει την εξέτασιν δείγματος εκ

πνοής διά συσκευής διά της οποίας παρέχεται ένδειξις περί υπάρξεως 
ή μη ποσότητος αλκοόλης εις την εκπνοήν και η οποία πληροί τας 
προδιαγραφάς τας καθοριζόμενος διά κοινής αποφάσεως των Υπουρ

γών Συγκοινωνιών και Έ ρ γ ω ν και Εσωτερικών 

«προσθία θέσις» σημαίνει την θέσιν εις ην κάθηται ο οδηγός 
μηχανοκινήτου οχήματος και την ετέραν (εάν υπάρχη) πλην της του 
οδηγού θέσιν την ευρισκομένην εις το πρόσθιον μέρος του οχήματος. 
Εις ην περίπτωσιν μηχανοκίνητον όχημα διαθέτει πλείονας των δύο 
πρόσθιας θέσεις, λαμβάνονται υπ ' όψιν διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου μόνον η θέσις του οδηγού του οχήματος και η 
απώτερα της τρυ οδηγού θέσις, αγνοουμένης πάσης μεταξύ αυτών 
θέσεως. 

«πρότυπον» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην εις τον όρον 
68 του 1975 τούτον υπό των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος 
6 του 1977. Νόμων * ' 

«συσκευή» σημαίνει πάσαν συσκευή ν προοριζομένη ν δι* ανίχνευ

σιν της ποσότητος ή του ποσοστού αλκοόλης της περιεχόμενης ή 
του περιεχομένου εις. τη ν εκπνοήν, η οποία πληροί τας προδιαγραφάς 
τας καθοριζόμενος διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινω

νιών και Έ ρ γ ω ν και Εσωτερικών 
«τελική εξέτασις» σημαίνει την εξέτασιν δείγματος εκπνοής διά 

συσκευής, προς τον σκοπόν ανιχνεύσεως της ακριβούς ποσότητος ή 
του ακριβούς ποσοστού αλκοόλης του περιεχομένου εις το δείγμα 
εκπνοής και παροχής συγκεκριμένων στοιχείων ως προς την ύπαρξιν 
της τοιαύτης ποσότητος ή του ποσοστού αλκοόλης εις το εξετα

ζόμενον δείγμα εκπνοής· 
«τροχαίον αδίκημα» σημαίνει παν αδίκημα διαπραττόμενον κατά 

86 του 1972 παράβασιν των διατάξεων των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
37 του 1974 Τροχαίας Κινήσεως Νόμων, των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας 
20 του 1978 Μεταφοράς Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, 
64 του 1978 ως και του παρόντος Νόμου· 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
9 του 1982 
84 του 1984. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων. 
(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι, οι μη άλλως 

οριζόμενοι, κέκτηνται την υπό των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Νόμων αποδιδομένην εις αυτούς έννοιαν. 
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ΜΕΡΟΣ Ι—ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.—(1) Συνιστάται διά του παρόντος παρά τω Υπουργείω Συγκοι

νωνιών και Έργων Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας, απαρτιζόμενον 
εκ του 

Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως 
Προέδρου, και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των ακολούθων, 
ως μελών: 

Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, 
Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας, 
Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Υγείας, 
Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, 
Γενικού Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 
Αρχηγού Αστυνομίας, 
Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοι

νωνιών και Έργων, και 
Διευθυντού Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
(2) Του Προέδρου απουσιάζοντος ή κωλυομένου, τα λοιπά μέλη 

του Συμβουλίου εκλέγουν έν εξ αυτών όπως εκτελή καθήκοντα 
Προέδρου. Παν άλλο θέμα διαδικασίας, περιλαμβανομένου και του 
θέματος της απαρτίας, ρυθμίζεται υπό του Συμβουλίου. 
4.—(1) Το Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας μελετά:— 

(α) Τους τρόπους και τας διαδικασίας εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου ως και ετέρων συναφών Νόμων και Κανονισμών, τα 
έχοντα σχέσιν προς την ασφαλή διακίνησιν του κοινού εις 
τας δημοσίας οδούς και άλλους δημοσίους χώρους· 

(β) την αναγκαιότητα, σκοπιμότητα ή δυνατότητα υιοθετήσεως 
νέων θεσμικών ή πρακτικών μέτρων προς βελτίωσιν του 
επιπέδου οδικής ασφαλείας εν τη Δημοκρατία* 

(γ) την αναγκαιότητα τροποποιήσεως ή καταργήσεως ή εισαγω

γής νέων διατάξεων εν σχέσει προς την νομοθεσίαν την 
αναφερομένην εις την οδικήν ασφάλειαν ή την τροχαίαν 
κίνησιν 

(δ) οιαδήποτε άλλα θέματα ήθελον ανατεθή εις αυτό υπό του 
Υπουργού. 

(2) Το Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας, μελετών τα εις το εδάφιον (1) 
αναφερόμενα θέματα, υποβάλλει σχετικός εκθέσεις και εισηγήσεις προς 
τον Υπουργόν. 

(3) Κατά την διάρκειαν της μελέτης των εν τω εδαφίω (1) αναφερο
μένων θεμάτων, το Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας δύναται να ζητήση 
τας επ* αυτών απόψεις ατόμων ή οργανώσεων. 

ΜΕΡΟΣ Π—ΟΔΗΓΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΗΡΕΙΑΝ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 

5. Πας όστις οδηγεί ή πειράται να οδήγηση οιονδήποτε όχημα επί 
τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου έχων καταναλώσει τοσαύτην 
ποσότητα αλκοόλης υφ* οιανδήποτε μορφήν, ώστε η.αναλογία αλκο
όλης εις την εκπνοήν ή το αίμα αυτού να υπερβαίνη το καθορισθέν 
όριον, είναι ένοχος αδικήματος. 

Σύστασις 
Συμβουλίου 
Οδικής 
Ασφαλείας. 

Αρμοδιότητες. 
Συμβουλίου 
Οδικής 
Ασφαλείας. 

Οδήγησις 
καθ* ον 
χρόνονη 
αναλογία 
αλκοόλης εις 
την εκπνοήν 
υπερβαίνει 
το καθο
ρισθέν όριον. 
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Προκαταρκτική 6.—(1) Εις περίπτωσιν καθ' ην αστυνομικός έχει εύλογον υποψίαν 
Εξέτασις 5τΐ— 
Εκπνοής. 

(α) πρόσωπον το οποίον οδηγεί ή πειράται να οδήγηση οιονδή
ποτε όχημα επί τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου έχει εις 
το σώμα αυτού οιανδήποτε ποσότητα αλκοόλης ή έχει 
διαπράξει τροχαίον αδίκημα καθ' ον χρόνον το όχημα 
ευρίσκεται εν κινήσει* ή 

(β) πρόσωπον ωδήγει ή επειράτο να οδήγηση οιονδήποτε όχημα 
επί τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου καθ' ον χρόνον 
είχεν εις το σώμα αυτού οιανδήποτε ποσότητα αλκοόλης και 
ότι το τοιούτο πρόσωπον εξακολουθεί να έχη εις το σώμα 
αυτού αλκοόλην ή 

(γ) πρόσωπον το οποίον ωδήγει ή επειράτο να οδήγηση οιονδή
ποτε όχημα επί τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου είχε 
διαπράξει τροχαίον αδίκημα καθ* ον χρόνον το όχημα 
ευρίσκετο εν κινήσει· 

δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, να ζητήση παρά 
του προσώπου αυτού όπως παράσχη δείγμα εκπνοής διά προκα
ταρκτική ν εξέτασιν. 

(2) Ανεξαρτήτως της υπάρξεως της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης 
ευλόγου υποψίας, αστυνομικός δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 9, να ζητήση παρ' οιουδήποτε προσώπου το οποίον οδηγεί ή 
πειράται να οδήγηση οιονδήποτε όχημα επί τίνος οδού ή ετέρου 
δημοσίου χώρου, όπως παράσχη δείγμα εκπνοής δια προκαταρκτικήν 
εξέτασιν. 

(3) Εις ην περίπτωσιν επισυμβεί τροχαίον ατύχημα, λόγω της πα
ρουσίας οιουδήποτε οχήματος επί τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου, 
αστυνομικός δύναται να ζητήση παρ* οιουδήποτε προσώπου διά το 
οποίον έχει εύλογον αιτίαν να πιστεύη ότι ωδήγει ή επειράτο να 
οδήγηση το όχημα κατά τον χρόνον του ατυχήματος, όπως παράσχη 
δείγμα εκπνοής διά προκαταρκτικήν εξέτασιν τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 9. 

(4) Δύναται να ζητηθή παρά προσώπου όπως παράσχη, δυνάμει των 
διατάξεων των εδαφίων (1), (2) ή (3) δείγμα εκπνοής, είτε εις τον τόπον 
ένθα τούτο εζητήθη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, εις τον πλησιέστερον 
αστυνομικόν σταθμόν. 

(5) Πας όστις, άνευ ευλόγου αιτίας, αρνείται ή αποφεύγει όπως 
μεταβή εις τον δυνάμει του εδαφίου (4) καθοριζόμενον αστυνομικόν 
σταθμόν ή αρνείται ή αποφεύγει καθ* οιονδήποτε τρόπον να παράσχη 
δείγμα εκπνοής, όταν τούτο ζητηθή παρ' αυτού δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος. 

(6) Αστυνομικός δύναται να συλλαβή οιονδήποτε πρόσωπον άνευ 
δικαστικού εντάλματος εάν το πρόσωπον τούτο αρνείται ή αποφεύγη δι* 
οιουδήποτε τρόπου να παράσχη το ζητηθέν δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου δείγμα εκπνοής και ο αστυνομικός έχει εύλογον 
υποψίαν ότι υπάρχει αλκοόλη εις το σώμα του προσώπου αυτού, 
αλλ* ουδείς συλλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
εδαφίου εάν ούτος, ευρίσκεται εις νοσοκομείον τυγχάνων ιατρικής 
περιθάλψεως. 
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7.—(1) Προς τον σκοπόν διερευνήσεως κατά πόσον οιονδήποτε 
πρόσωπον, εις δείγμα εκπνοής του οποίου εγένετο προκαταρκτική 
εξέτασις, έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων του 
άρθρου 5, οιοσδήποτε αστυνομικός δύναται, τηρουμένων των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου ως και των διατάξεων του άρθρου 9, να ζητήση 
παρά του προσώπου τούτου όπως παράσχη δύο δείγματα εκπνοής διά 
τελικήν εξέτασιν μετά παρέλευσιν δέκα τουλάχιστον λεπτών της ώρας 
από της χρονικής στιγμής κατά την οποίαν είχε παρασχεθή το δείγμα 
εκπνοής διά την προκαταρκτικήν εξέτασιν: 

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, εάν το. 
πρόσωπον παρά του οποίου ζητείται η παραχώρησις δείγματος εκπνοής 
διά τελικήν εξέτασιν έχει υποστή οιονδήποτε τραυματισμόν, η τοιαύτη 
παραχώρησις δείγματος εκπνοής δύναται να πραγματοποιηθή μόνον τη 
συγκαταθέσει ιατρού: 

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν η παραχώρησις δείγματος εκπνοής δεν 
ενδείκνυται δι' ιατρικούς λόγους, τούτο δε πιστοποιείται υπό ιατρού, 
οιοσδήποτε αστυνομικός ενεργών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) 
δύναται να ζητήση όπως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, το 
πρόσωπον παράσχει δείγμα αίματος δι' εργαστηριακή ν ανάλυσιν. 

(2) Η παραχώρησις δείγματος εκπνοής, συμφώνως προς τας διατάξεις 
του εδαφίου (1), δέον όπως γίνεται εις τον πλησιέστερον χώρον όπου 
υπάρχει ο αναγκαίος προς τούτο τεχνικός εξοπλισμός. 

(3) Εάν κατά την τελικήν εξέτασιν των δύο δειγμάτων εκπνοής των 
παραχωρηθέντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου προ
κύψωσι διάφοροι ενδείξεις περί της ποσότητος αλκοόλης εις την 
πάραχωρηθείσαν εκπνοήν, λαμβάνεται υπ* όψιν διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου η χαμηλότερα ένδειξις. 

(4) Πας όστις, άνευ ευλόγου αιτίας, αρνείται ή αποφεύγει όπως 
μεταβή εις τον χώρον όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός 
προς διενέργειαν τελικής εξετάσεως ή αρνείται ή αποφεύγει δι' οιουδή
ποτε τρόπου να παράσχη δείγμα εκπνοής όταν τούτο ζητηθή παρ* αυτού 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος. 

(5) Εις περίπτωσιν καθ* ην αστυνομικός ζητεί παρ* οιουδήποτε 
προσώπου όπως παράσχη δείγμα εκπνοής δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, ούτος υποχρεούται όπως επιστήση την προσοχήν του 
τοιούτου προσώπου ότι η άρνησις ή αποφυγή παραχωρήσεως του 
ζητηθέντος δείγματος δυνατόν να συνιστά ποινικόν αδίκημα. 

8.—(1) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (5) του άρθρου 6 και του 
εδαφίου (4) του άρθρου 7, εύλογος αιτία διά την οποίαν πρόσωπον 
δύναται να αρνηθή να παράσχη δείγμα εκπνοής θεωρείται η αιτία η 
οποία έχει σχέσιν με ιατρικούς λόγους, πιστοποιουμένη δι' ενυπό
γραφου βεβαιώσεως ιατρικού λειτουργού. Η τοιαύτη βεβαίωσις επι
δεικνύεται προς τον αστυνομικόν κατά τον χρόνον κατά τον οποίον 
ζητείται η υπό του προσώπου τούτου παροχή δείγματος εκπνοής ή, το 
βραδύτερον, εντός τριών ημερών από του χρόνου τούτου εις τον 
πλησιέστερον προς την κατοικίαν του αστυνομικόν σταθμόν. 

(2) Εάν το πρόσωπον το οποίον ηρνήθη ή απέφυγε να παράσχη 
δείγμα εκπνοής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δεν δυνηθή να 
προσκομίση την δυνάμει του αυτού εδαφίου προνοουμένην ιατρικήν 
βεβαίωσιν εντός του ούτω καθοριζομένου χρονικού διαστήματος, θα 
τεκμαίρεται ότι τούτο ηρνήθη ή απέφυγε να παράσχη το ζητηθέν δείγμα 
εκπνοής άνευ ευλόγου αίτίας. 

Τελική 
εξέτασις 
δειγμάτων 
εκπνοής. 

Εύλογος 
αιτία διά 
την άρνησιν 
παροχής 
δείγματος 
εκπνοής. 
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Προστασία 
προσώπων 
ευρισκομένων 
εις νοσοκο
μείον δια 
περίθαλψιν. 

9.—(1) Δεν επιτρέπεται να ζητηθή παρά προσώπου ευρισκομένου εις 
νοσοκομείον διά περίθαλψιν, η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος διά 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο ιατρός ο έχων υπό την 
άμεσον ιατρική ν παρακολούθησίν του το τοιούτο πρόσωπον επιτρέψη, 
τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), την παραχώρησιν του 
ζητουμένου δείγματος και υπό τον όρον ότι η τοιαύτη παραχώρησις του 
δείγματος θα πραγματοποιηθή εντός του νοσοκομείου εις το οποίον 
ευρίσκεται διά περίθαλψιν το πρόσωπον. 

(2) Ιατρός, έχων υπό την άμεσον αυτού ιατρικήν παρακολούθησίν 
οιονδήποτε πρόσωπον παρά του οποίου ζητείται η παροχή δείγματος 
εκπνοής ή αίματος διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δύναται όπως 
αρνηθή να επιτρέψη την υπό του τοιούτου προσώπου παρόχήν του 
ζητουμένου δείγματος εκπνοής ή αίματος, μόνον εάν κρίνη ότι, είτε αυτή 
ταύτη η παροχή του δείγματος, είτε η προειδοποίησις η οποία προ
νοείται εις το εδάφιον (5) του άρθρου 7 δυνατόν να επηρεάσωσιν 
αρνητικώς την θεραπευτική ν αγωγήν ή την κατάστασιν της υγείας του 
προσώπου. 

(3) Δείγμα αίματος ζητούμενον δυνάμει των διατάξεων της δευτέρας 
επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 7, παραχωρείται μόνον τη 
συγκαταθέσει του προσώπου παρά του οποίου τούτο ζητείται: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην το πρόσωπον παρά του οποίου 
ζητείται η παραχώρησις δείγματος αίματος αρνείται ή δεν είναι εις 
θέσιν, λόγω της καταστάσεως της υγείας του να συγκατατεθή εις την 
τοιαύτη ν παραχώρησιν, δύναται να χρησιμοποίηθή δι' εργαστηριακή ν 
ανάλυσιν δείγμα αίματος εκ ποσότητος αίματος το οποίον δυνατόν να 
έχη ληφθή παρά του προσώπου τούτου διά τας ανάγκας της ιατρικής 
αυτού παρακολουθήσεως, τούτου πιστοποιουμένου υπό του ιατρού του 
έχοντος το πρόσωπον υπό την άμεσον αυτού παρακολούθησίν. 

Απόδειξις 
διά την 
ποσότητα 
αλκοόλης 
εις την 
εκπνοήν 
ή το αίμα 
κατηγορου
μένου. 

10.—(1) Διά σκοπούς αποδείξεως αναφορικώς προς την ποσότητα 
αλκοόλης ήτις περιείχετο εις την εκπνοήν ή το αίμα προσώπου το 
οποίον κατηγορείται διά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόμου, θα λαμβάνεται υπ' όψιν η ποσότης αλκοόλης ήτις 
περιείχετο εις το δείγμα εκπνοής ή αίματος, το παρασχεθέν υπ' αυτού 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα θεωρήται δε, διά 
σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ότι η ποσότης αλκοόλης ήτις 
περιείχετο εις την εκπνοήν ή το αίμα του κατηγορουμένου κατά τον 
χρόνον καθ' ον ωδήγει ή επειράτο να οδήγηση δεν ήτο μικρότερα της 
ποσότητος αλκοόλης ήτις περιείχετο εις το υπ' αυτού παρασχεθέν 
δείγμα εκπνοής ή αίματος. 

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμό
ζονται εάν ο κατηγορούμενος απόδειξη— 

(α) ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδες ποτόν ^ις χρόνον 
μεταγενέστερον του χρόνου κατάτον οποίον έπαυσε να οδηγή 
ή επειράτο. να οδήγηση οιονδήποτε όχημα εν όσω τούτο 
ευρίσκετο επί τίνος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου και 
προτού παρασχεθή το δείγμα εκπνοής ή αίματος, και 

(β) ότι εάν δεν έπραττε ούτω, το ποσοστόν αλκοόλης εις την 
εκπνοήν ή το αίμα αυτού δεν θα υπερέβαινε το καθορισθέν 
όριον. 
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(3) Αποδεικτικόν της ποσότητος αλκοόλης ήτις περιέχεται εις δείγμα 
εκπνοής ή αίματος εις ποινικήν διαδικασίαν δι' αδίκημα διαπραχθέν 
κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποτελεί— 

(α) το έντυπον αποτέλεσμα το παραγόμενον αυτομάτως υπό της 
συσκευής διά της οποίας διενεργείται η τελική εξέτασις 
δείγματος εκπνοής, συνοδευόμενον υπό πιστοποιήσεως, γενο
μένης είτε επ' αυτού τούτου του εντύπου αποτελέσματος είτε 
άλλως και υπογραφομένης υπό αστυνομικού, διά της οποίας 
πιστοποιείται ότι το τοιούτον έντυπον αποτέλεσμα είναι 
σχετικόν προς το δείγμα εκπνοής το παρασχεθέν υπό του 
κατηγορουμένου κατά την ημερομηνίαν και ώραν την ανα
γραφομένηνεπ' αυτού* ή 

(β) πιστοποιητικόν υπογραφόμενον υπό οιουδήποτε χημικού 
υπηρετούντος εις το Γενικόν Χημείον του Κράτους ανα
φορικός προς το ποσοστόν αλκοόλης ήτις ανευρέθη κατά 
την εργαστηριακήν ανάλυσιν εις το δείγμα αίματος το 
καθοριζόμενον εις το πιστοποιητικόν. 

(4) Παν έγγραφον to οποίον αποτελεί το έντυπον αποτέλεσμα ή το 
πιστοποιητικόν ή αμφότερα το έντυπον αποτέλεσμα και. το πιστο
ποιητικόν, τα αναφερόμενα εις την παράγράφον (α) του εδαφίου (3), 
είναι αποδεκτόν υπό του Δικαστηρίου ως αποδεικτικόν στοιχείον εκ 
μέρους της κατηγορούσης αρχής, της προσωπικής παρουσίας του 
εξετάσαντος το δείγμα εκπνοής και υπογράψαντος τα εν τω παρόντι 
εδαφίω έγγραφα αστυνομικού ενώπιον του Δικαστηρίου μη ούσης 
αναγκαίας, εκτός εάν το Δικαστή ριον ήθελεν άλλως διατάξει: 

Νοείται ότι το Δικαστή ριον δύναται να αρνηθή όπως αποδεχθή ως 
αποδεικτικόν στοιχείον οιονδήποτε πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον 
παρουσιαζόμενον ως πιστοποιητικόν, εφ' όσον ο κατηγορούμενος ήθε
λεν επιδώσει, τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ημερομηνίας εκδικά
σεως της υποθέσεως ή εντός τοιαύτης προθεσμίας οίαν το Δικαστή ριον 
ήθελεν εις ειδικός περιπτώσεις επιτρέψει, προς το Δικαστή ριον και την 
κατηγορούσαν αρχήν ειδοποίησιν διά της οποίας θα εζητείτο η 
προσωπική ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσία του προσώπου το οποίον 
υπέγραψέν ή φέρεται ως υπόγραψαν το πιστοποιητικόν ή άλλο 
έγγραφον. 

11. Πας όστις διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του Αδικήματα 
εδαφίου (1) του άρθρου 5, του εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή του εδαφίου «««οιναί. 
(4) του άρθρου 7, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά 
χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν 
μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας ή εις στέρησιν της ικανότητος του 
κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν. οδηγήσεως διά χρονικήν περίοδον μη 
υπερβαίνουσαν του δώδεκα μήνας ή εις όλας ή οιασδήποτε εκ των 
ανωτέρω ποινών. 

ΜΕΡΟΣ III—ΖΩΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

12.—(1) Ο Υπουργός, δίά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εις την. Καθορισμός 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα πρότυπα, τας ??Τί*ων 

προδιαγραφάς των οποίων δέον όπως πληρούν αι ζώναι ασφαλείας αι ασφαλείας 
χρησιμοποιούμενοι διά σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του πα και έλεγχος. 
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Καθορισμός 
προτύπων 
διαζώνας 
ασφαλείας 
και έλεγχος. 

Υποχρέωσις 
προςεγκα
ταστασιν 
ζωνών 
ασφαλείας. 

Υποχρέωσις 
"ροςχρήσιν 
ζωνών 
ασφαλείας. 

ρόντος Νόμου, ως και τους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων 
η πιστοποίησις περί της τηρήσεως ή μη των εν λόγω προδιαγραφών εν 
σχέσει προς συγκεκριμένος ζώνας ασφαλείας θα γίνεται δεκτή εν τη 
Δημοκρατία. 

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδη διατάγματα διά των οποίων θα 
ρυθμίζωνται θέματα εγκαταστάσεως ζωνών ασφαλείας εις οιονδήποτε 
όχημα και .προσδέσεως διά των ζωνών αυτών. Διά των διαταγμάτων 
τούτων δυνατόν να γίνεται διάφορος ρύθμισις εν σχέσει προς διαφόρους 
κατηγορίας οχημάτων, διάφορα άτομα ή κατηγορίας ατόμων και δια
φόρους περιστάσεις και να εισάγωνται τοιαύται εξαιρέσεις οίαι θα ήσαν 
κατά την κρίσιν του Υπουργού σκόπιμοι ή αναγκαίοι. 

(3) Οιαδήποτε Διατάγματα εκδιδόμενα δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου δέον όπως δε'κα πέντε ημέρας προ της εκδόσεως των 
αποστέλλονταιεις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν 
αυτής. 

13. Ο Έφορος δύναται όπως, καθ* οιονδήποτε χρόνον, καλή τον 
ιδιοκτήτην οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος ή τους ιδιόκτητος 
οιασδήποτε κατηγορίας μηχανοκινήτων οχημάτων όπως προσκομίσωσι 
ταύτα δι* επιθεώρησιν, προς τον σκοπόν ελέγχου των εν αυτοίς 
προσηρμοσμένων ζωνών ασφαλείας, τόσον αναφορικώς προς το αν αύται 
πληρούσι τας προδιαγραφάς ενός. των καθορισθέντων προτύπων, όσον 
και αναφορικώς προς την ασφαλή προσαρμογήν των επί του οχήματος. 

14.—(1) Ουδέν μηχανοκίνητον όχημα θα εγγράφεται υπό του Εφόρου 
από της ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή προς τούτο διά διατάγματος 
του Υπουργού δημοσιευθησομένου εις την επίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εκτός εάν φέρη ζώνας ασφαλείας στερρώς προσηρμοσμέ
νας επί σταθερών σημείων του εσωτερικού χώρου, προοριζόμενος διά 
χρήσιν υπό του οδηγού του οχήματος και του προσώπου του καθήμενου 
εις την ετέραν πλην της του οδηγού προσθίαν θέσιν αυτού. 

(2) Παν εγγεγραμμένον μηχανοκίνητον όχημα δέον όπως,, από της 
ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή προς τούτο διά διατάγματος του 
Υπουργού δημοσιευθησομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, φέρη ζώνας ασφαλείας στερρώς προσηρμοσμένας επί σταθερών 
σημείων του εσωτερικού αυτού χώρου, προοριζόμενος διά χρήσιν υπό 
του οδηγού του οχήματος και του προσώπου του καθήμενου εις την 
ετέραν πλην της του οδηγού προσθίαν θέσιν αυτού: 

Νοείται ότι, τη αδεία του Εφόρου, αι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν 
εφαρμόζονται εις τας περιπτώσεις οχημάτων επί των οποίων είναι κατά 
την κρίσιν του Εφόρου, τεχνικώς αδύνατος ή υπερβάλλοντος δυσχερής 
η εγκατάστασις ζωνών ασφαλείας. 

15.—(1) Παν πρόσωπον οδηγούν μηχανοκίνητον όχημα επί οιασδή
ποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου και παν πρόσωπον ηλικίας πέραν 
των 10 ετών επιβαίνον εις προσθίαν θέσιν του ούτω οδηγούμενου 
οχήματος υποχρεούται, από της ημερομηνίας η οποία θα καθορισθή 
προς τούτο διά διατάγματος του Υπουργού, δημοσιευθησομένου εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως είναι προσδεδεμένον διά 
ζώνης ασφαλείας: 

Νοείται ότι, από της ημερομηνίας ταύτης, πρόσωπον ηλικίας πέραν 
των 5 αλλ' ουχί πέραν των 10 ετών δύναται να επιβαίνη εις προσθίαν 
θέσιν μηχανοκινήτου οχήματος κινουμένου επί οιασδήποτε οδού ή 
ετέρου δημοσίου χώρου μόνον εάν είναι προσδεδεμένον δι' ειδικής 
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ζώνης ασφαλείας ήτις είναι εκ κατασκευής κατάλληλος δι* άτομα της 
τοιαύτης ηλικίας και της οποίας ο τύπος τυγχάνει της εγκρίσεως του 
Εφόρου. 

(2) Πρόσωπον ηλικίας μικρότερος των 5 ετών εν ουδεμία περιπτώσει 
επιτρέπεται όπως επιβαίνη εις οιανδήποτε προσθίαν θέσιν μηχανοκι
νήτου οχήματος καθ' ον χρόνον το όχημα κινείται επί οιασδήποτε οδού 
ή ετέρου δημοσίου χώρου. 

16.—(1) . Αι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14 δεν εφαρμό
ζονται εις περίπτωσιν— 

(α) προσώπου προς το οποίον παραχωρείται υπό του Εφόρου 
πιστοποιητικόν εξαιρέσεως, το οποίον εκδίδεται επί τη βάσει 
ενυπόγραφου βεβαιώσεως ιατρικού λειτουργού επί τω ότι 
αντεδείκνυται δι* ιατρικούς λόγους ή υπό του προσώπου 
αυτού χρήσις ζώνης ασφαλείας: 

Νοείται ότι το πιστοποιητικόν εξαιρέσεως δυνατόν να 
ισχύη είτε διά συγκεκριμένον χρονικόν διάστημα είτε επ* 
αόριστον 

(β) προσώπου έχοντος την μόνιμον αυτού διαμονήν εις το 
εξωτερικόν και οδηγούντος. μηχανοκίνητον όχημα ή επι
βαίνοντος μηχανοκινήτου οχήματος εισαχθέντος προσωρινώς 
εν τη Δημοκρατία, εις το οποίον δεν υπάρχουσι προσηρμο
σμέναι ζώναι ασφαλείας, νοουμένου ότι η τοιαύτη προσωρινή 
εισαγωγή δεν εκτείνεται πέραν του χρονικού διαστήματος 
των εξ μηνών. 

(γ) οιουδήποτε προσώπου ή οιασδήποτε κατηγορίας προσώπων 
το οποίον ή τα οποία δυνατόν να εξαιρεθούν διά των 
διαταγμάτων τα οποία δυνατόν να εκδοθούν δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12. 

Εξαιρέσεις 
έκτης 
υποχρεώσεως 
προς χρήσιν 
ζώνης 
ασφαλείας. 

17.—(1) Εξαιρουμένων του ιδιοκτήτου οχήματος τελούντος υπό ενοι
κιαγοράν πας ιδιοκτήτης ή κάτοχος.μηχανοκινήτου οχήματος όστις 
αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθή προς τας διατάξεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 14 είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει 
καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας 
ή ε ιζ χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν πεντήκοντα 
λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής 
τοιαύτης. 

(2) Παν πρόσωπον ενεργούν κατά παράβασιν των διατάξεων του 
εδαφίου (1) του άρθρου 15 είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή 
εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας πεντήκοντα 
λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής 
τοιαύτης. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον, οδηγούν μηχανοκίνητον όχημα επί 
οιασδήποτε οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου, επιτρέπει ή ανέχεται την 
υπό ετέρου προσώπου παράβασιν οιασδήποτε των διατάξεων του άρθρου 
15 είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις 
τας ποινάς τας αναφερόμενος εις το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου. 

Αδικήματα 
καιποιναί. 
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Αποστέρησις 
ικανότητος 
του κατέχειν 
ή λαμβάνειν 
άδειαν 
οδηγού. 

18. Ανεξαρτήτως της επιβολής οιασδήποτε ποινής εκ των προνο
ουμένων εις το άρθρον 17, το Δικαστή ριον δύναται να διάταξη όπως 
πρόσωπον καταδικαζόμενον δι' αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των 
εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17 αποστερήται της ικανότητος του 
κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως διά χρονακήν περίοδον μη 
υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας από της τοιαύτης καταδίκης. 

Ποιναί διά 
παράβασιν 
του παρόντος 
Νόμου. 

Εξουσία 
Εκδόσεως. 
Κανονισμών. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
19. Πας όστις ενεργεί κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχος 
αδικήματος και, εάν διά την τοιαύτην παράβασιν δεν προνοείται ετέρα 
ποινή, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τάς διακοσίας πεντήκοντα λίρας 
ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής 
τοιαύτης. 

20.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιο ν δύναται να εκδώση Κανονι
σμούς διά την καλυτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και να προβή διά των Κανονισμών αυτών εις τον καθορισμόν ή ρύθμισιν 
παντός θέματος χρήζοντος ή δεκτικού καθορισμού ή ρυθμίσεως. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα 
ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι* 
αποφάσεως αυτής.δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντος 
Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον 
της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν 
περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποπόιηθή υπ* αυτής και τίθενται εν 
ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως: 

21. Ή ισχύς, του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθηr 
σομένην υπό τού Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευθησομένης εν.τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δύνανται δε 
να ορισθώσι διάφοροι ημερομηνίαι διά την έναρξιν της ισχύος δια
φόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου. 


