
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 80(Ι) του 2000  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ ΤΟΥ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως του 2000 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος μαζί με το Νόμο αυτό 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι 
1972 έως (Αρ. 2) του 2000. 

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  
117(Ι) του 1999  
61(Ι) του 2000. 
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Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14 αυτού του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Καθήκον για 
ασφαλή 
φύλαξη. 

14Α.—(1) Ο ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος έχει υποχρέωση να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εύλογα μέτρα για αποτροπή της χρησιμοποίησης του 
οχήματος του από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

  (2) Παράβαση της δυνάμει του εδαφίου (1) επιβαλλόμενης υποχρέωσης 
συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή 
μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

  (3) Σε ποινική δίωξη ιδιοκτήτη οχήματος για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου 
(2), η απόδειξη από την κατηγορούσα αρχή της χρησιμοποίησης του οχήματος 
από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ενοχής 
του ιδιοκτήτη αυτού, εκτός αν αυτός ήθελε αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία 
εύλογα μέτρα για αποτροπή τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρησιμοποίησης. 

  (4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού— «ιδιοκτήτης», χωρίς επηρεασμό 
της ερμηνείας που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του άρθρου 2, 
περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή και υπό τον 
έλεγχο του μηχανοκίνητο όχημα. 

  «μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ή 
δε δικαιούται να έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας του μηχανοκίνητου 
οχήματος σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα ή δεν καλύπτεται από το 
απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ τρίτου.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 20 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Επιβολή 
βαθμών 
ποινής. 

20Α.—(1) Άνευ επηρεασμού των εξουσιών του δικαστηρίου να εκδώσει 
διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19, δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για 
οποιοδήποτε αδίκημα που αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πίνακα που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) (και που στο εξής για τους σκοπούς του άρθρου αυτού 
θα αναφέρεται ως 'ο Πίνακας'), εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλει τον 
κατώτατο αριθμό βαθμών ποινής (που στο εξής θα αναφέρονται ως 'οι βαθμοί') 
που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα και δύναται επίσης, αν 
τα γεγονότα της υπόθεσης δικαιολογούν αυτό, να επιβάλει πρόσθετους βαθμούς 
πέραν του κατώτατου ορίου αλλά όχι πέραν του ανώτατου ορίου βαθμών που 
αναγράφονται στην τρίτη στήλη του ίδιου Πίνακα. 

 Πίνακας. 

  (2) Οι βαθμοί ποινής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιβάλλονται σύμφωνα 
με τον πιο κάτω Πίνακα: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ   

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ   

ΠΡΩΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ 
ΣΤΗΛΗ  ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΛΗ 

  Κατώτατος Ανώτατος 

Αδίκημα  αριθμός αριθμός 
  βαθμών βαθμών 
1. Ταχύτητα - παράβαση Άρθρο 6 2 4 

ανώτατου ή κατώτατου του Νόμου 86   

ορίου από 25% μέχρι 50% του 1972.   

του επιτρεπόμενου.    
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2. Ταχύτητα - παράβαση 
ανώτατου ή κατώτατου ορίου 
πάνω από 50% του 
επιτρεπόμενου. 

Άρθρο 6 του Νόμου 
86 του 1972. 

3 6 

3. Αλόγιστη ή επικίνδυνη 
οδήγηση. 

Άρθρο 7 του Νόμου 
86 του 1972. 

3 6 

4. Αμελής οδήγηση. Άρθρο 8 του Νόμου 
86 του 1972. 

2 4 

5. Οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλης κ.λπ. 

Άρθρα 5 και 6 του 
Νόμου 174 του 1986.

3 6 

6. Παράλειψη συμμόρφωσης με 
φωτεινούς σηματοδότες 
τροχαίας. 

Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του 
1984, Καν. 58(1)(ια).

2 4 

7. Πρόκληση θανάτου λόγω 
αλόγιστης, απερίσκεπτης ή 
επικίνδυνης πράξης. 

Άρθρο 210 του 
Ποινικού Κώδικα, 
Κεφ. 154. 

5 10 

8. Εγκατάλειψη του τόπου 
ατυχήματος χωρίς παροχή 
βοήθειας. 

Άρθρο 235Α του 
Ποινικού Κώδικα, 
Κεφ. 154. 

5 10 

9. Παραβάσεις σχετικά με 
σιγαστήρες και θαλάμους 
διαστολής. 

Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 50(17). 

2 4 

10. Χρήση προστατευτικού 
κράνους: 

Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισμοί του 1984, 
Κανονισμός 59. 

  

(α) εκτός κατοικημένων 
περιοχών 

 2 4 

(β) εντός κατοικημένων 
περιοχών. 

 1 2 

11. Χρήση ζώνης ασφάλειας 
εκτός κατοικημένων περιοχών.

Άρθρο 15 του Νόμου 
174 του 1986. 

2 4 
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47(Ι) του 1997  
82(Ι) του 2000. 

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε 
αστυνομικός, προτιθέμενος να εφαρμόσει τις διατάξεις των περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 και 2000, κέκτηται εξουσία να 
προσφέρει για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος επιβολή βαθμών 
ποινής, τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων: 

 (α) Η προσφορά επιβολής βαθμών ποινής επιτρέπεται μόνο για τα αδικήματα 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 6, 9, 10 και 11 του Πίνακα· 

 (β) οι βαθμοί ποινής που δύνανται να προσφερθούν για επιβολή είναι οι 
αναγραφόμενοι στη δεύτερη στήλη μόνο· 

 (γ) για αδικήματα που περιλαμβάνονται τόσο στον Πίνακα του Νόμου αυτού 
όσο και στους Πίνακες των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 
1997 και 2000, το πρόστιμο για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος 
προσφέρεται για επιβολή μαζί με τους ανάλογους βαθμούς ποινής- 

 (δ) μαζί με την ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει των περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Νόμων του 1997 και 2000 πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν 
προσφερθεί για επιβολή βαθμοί ποινής και ότι, αν εντός τριάντα ημερών από 
της επίδοσης της ειδοποίησης καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο και υπογραφεί 
σχετική δήλωση περί αποδοχής της επιβολής των προσφερόμενων βαθμών 
ποινής, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα που έχει διαπραχθεί- 

 (ε) οι βαθμοί ποινής σημειώνονται στην άδεια οδήγησης- 
 (στ) ο παραβάτης οφείλει, όταν παρουσιάσει την αναφερόμενη στην 

παράγραφο (δ) ειδοποίηση για σκοπούς συμμόρφωσης, να παρουσιάσει και την 
άδεια οδήγησης, για να σημειωθούν σ' αυτή οι βαθμοί ποινής που έχει 
αποδεχθεί να του επιβληθούν 

 (ζ) οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου με 
την επιβολή βαθμών ποινής το σύνολο των συσσωρευμένων βαθμών θα ανέλθει 
ή θα ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει το σύνολο που αναφέρεται στο εδάφιο (7). Σε 
τέτοια περίπτωση και παρά τις διατάξεις το)ν περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμων 
του 1997 και 2000 ή άλλου σχετικού νόμου δεν επιτρέπεται η εξώδικη ρύθμιση 
και κάθε ειδοποίηση που δυνατό να εκδόθηκε ή επιδόθηκε για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα θεωρείται άκυρη: 

 Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμων του 1997 και 2000, η εξώδικη ρύθμιση δε συντελείται, αν δεν 
περιληφθούν στην άδεια οδήγησης οι επιβληθέντες βαθμοί ποινής και 
καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο. 

 (4) Στην άδεια οδηγού σημειώνονται ο αριθμός των βαθμών ποινής που 
επιβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) ή (3), ο αριθμός καταδίκης ή ο αριθμός 
εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση, και η ημερομηνία καταδίκης ή 
η ημερομηνία επιβολής εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση. Στις 
περιπτώσεις όπου η επιβολή γίνεται από το δικαστήριο, η σημείωση γίνεται από 
την αστυνομία την ημέρα της καταδίκης. Σε περίπτωση που τούτο δεν ήθελε 
καταστεί δυνατό κατά την ημέρα της καταδίκης, το καταδικασθέν πρόσωπο 
οφείλει να παρουσιάσει την άδειά του εντός τριών ημερών από την ημέρα της 
ειδοποίησής του από την αστυνομία, για να σημειωθούν σ' αυτή η καταδίκη και 
οι επιβληθέντες βαθμοί ποινής. 
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(5) Ο Έφορος θέλει τηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση ένα κεντρικό αρχείο 
βαθών ποινής, σε οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο 
οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
εδάφιο (4). 

(6) Οι ειδικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) αφορούν όλα τα 
περιβάλλοντα την υπόθεση περιστατικά τα οποία καθιστούν τη διάπραξη του 
αδικήματος λιγότερο σοβαρή και την επιβολή του κατώτατου αριθμού βαθμών 
ποινής δυσανάλογη ποινή, περιλαμβάνουν δε για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου. 

(7) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα για το οποίο δύναται 
να επιβάλει βαθμούς ποινής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), και το οποίο 
διαπιστώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει στην άδεια οδήγησής του μέχρι 
την ημέρα της εκδίκασης του αδικήματος και κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από 
αυτή δώδεκα ή περισσότερους βαθμούς ποινής, περιλαμβανομένων και των τυχόν 
βαθμών ποινής για το εκδικαζόμενο αδίκημα, έχει εξουσία, επιπρόσθετα με 
οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή, να διατάξει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο 
στερηθεί του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης για χρονική 
διάρκεια η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρονική περίοδο που καθορίζεται στο 
εδάφιο (8). 

(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ανώτατη χρονική περίοδος είναι— 

(α) Έξι μήνες, αν ο καταδικασθείς δεν έχει στερηθεί κατόπιν απόφασης του 
δικαστηρίου του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης τα 
τελευταία πέντε έτη πριν από τη διάπραξη του αδικήματος για το οποίο το 
δικαστήριο θα επιβάλει ποινή· 

(β) δώδεκα μήνες, αν κατά την περίοδο πέντε ετών πριν από τη διάπραξη του 
αδικήματος για το οποίο το δικαστήριο θα επιβάλει ποινή ο καταδικασθείς 
στερήθηκε του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτήσει άδεια οδήγησης κατόπιν 
απόφασης του δικαστηρίου, ανεξάρτητα αν το διάταγμα εκδόθηκε ως συνέπεια 
συγκέντρωσης βαθμών ποινής ή άλλως πως. 

(9) Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκημα αναγραφόμενο στον Πίνακα, το 
δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε σημείωση στην άδεια 
οδήγησης του κατηγορουμένου σχετικά με επιβολή βαθμών η οποία θα συνιστά εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη του περιεχομένου αυτής. 

(10) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο καταδικάζεται για δύο ή περισσότερα του 
ενός αδικήματα αναφερόμενα στον Πίνακα, τα οποία όμως απορρέουν από την ίδια 
πράξη ή παράλειψη, το δικαστήριο δεν επιβάλλει βαθμούς ποινής για κάθε ένα από 
τα δύο ή περισσότερα αυτά αδικήματα αλλά μόνο για εκείνο το οποίο έχει σύμφωνα 
με τη δεύτερη στήλη του Πίνακα τους περισσότερους βαθμούς. 

(11) Στέρηση της άδειας οδηγού δυνάμει του άρθρου 19 δεν επηρεάζει τη 
συσσώρευση βαθμών ποινής που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, ενώ 
αντίθετα οι συσσωρευμένοι βαθμοί ποινής διαγράφονται, αν η στέρηση της άδειας 
έγινε δυνάμει του εδαφίου (7) πιο πάνω. 
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 70 του 1981  
134 του 1988. 

(12) Κάθε επιβαλλόμενος βαθμός ποινής παραγράφεται μετά την 
παρέλευση τριών ετών από της επιβολής του και δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου. 

  (13) Κάθε πρόσωπο που καταδικάζεται με βαθμούς ποινής ή στέρηση του 
δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης βάσει του παρόντος ή 
άλλου νόμου, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παρουσιάσει την άδειά του 
στην αστυνομία, για να σημειωθεί η καταδίκη ή επιδεικνύει άδεια 
αποκρύπτοντας εν γνώσει του την καταδίκη του, είναι ένοχο αδικήματος 
τιμωρούμενο με φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές 
ποινές. 

(14) Ο Έφορος δύναται να ζητήσει από τον κάτοχο άδειας οδήγησης να 
την επιστρέψει στον Έφορο εντός καθορισμένης από αυτόν προθεσμίας, με 
σκοπό την αντικατάστασή της χωρίς την καταβολή νέων τελών. Κάθε κάτοχος 
άδειας οδήγησης που αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να επιστρέψει την άδειά 
του στον Έφορο για αντικατάσταση, είναι ένοχος αδικήματος που τιμωρείται 
με φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού οι οποίες τίθενται 
σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2001. 
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