
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Αρ. 3602 της 10ης ΜΑΙΟΥ  2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 52(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΚΑΙ ΤΟΥ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμους του 1997 και 2000 (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 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

47(Ι) του 1997  

82(Ι) του 2000. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του ορισμού «αρχή τοπικής διοίκησης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

Τροποποίηση του άρθρου 

2 του βασικού νόμου. 

111 του 1985  

1 του 1986  

8 του 1986  

25 του 1986  

39 του 1986  

50 του 1986  

114 του 1986  

121 του 1986  

149 του 1986  

14 του 1987  

165 του 1987  

320 του 1987  

39 του 1988  

204 του 1988  

119 του 1990 

'"αρχή τοπικής διοίκησης' σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό 
Συμβούλιο τα οποία εγκαθιδρύονται δυνάμει των περί Δήμων και των περί 
Κοινοτήτων Νόμων, αντίστοιχα». 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3602, 10/5/2002 52(I)/2002



 

 143 του 1991  

190 του 1991  

223 του 1991  

40(Ι) του 1992 

 54(Ι) του 1992  

87(Ι) του 1992 

 23(Ι) του 1994  

37(Ι) του 1995  

8(Ι) του 1996  

65(Ι) του 1996  

85(Ι) του 1996  

20(Ι) του 1997  

112(Ι) του 2001  

127(Ι) του 2001  

128(Ι) του 2001  

139(Ι) του 2001  

153(Ι) του 2001  

23(Ι) του 2002  

86(Ι) του 1999  

5(Ι) του 2000. 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου. 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Συμβούλιο 

Βελτιώσεως», οπουδήποτε απαντάται σ' αυτόν, με τη φράση «Κοινοτικό Συμβούλιο». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

 «(γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

82(Ι) του 2000. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού 
(όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2000), μετά τη λέξη «Κανονισμών» (τρίτη γραμμή) των λέξεων 
«σε αστυνομικό σταθμό ή στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ή·»· 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 «(δ) στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, όταν η έκδοση ειδοποίησης 
γίνεται από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού»· 

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

 «(1Α) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται στον τόπο που ορίζεται στην ειδοποίηση—

 
(α) Σε μετρητά· 

 
(β) με τραπεζική επιταγή· 

 (γ) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η αρμόδια αρχή ήθελε ορίσει.»· και 

 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, ευθύς αμέσως μετά τη φράση «του επάρχου» 
(δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ». 
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