
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός       

τίτλος. 

   174 του 1986 

  33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 μέχρι 2001, (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 

1986 έως 2003.    

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

Μέρους ΙΙΙΑ. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

τέλος του Μέρους ΙΙΙ, του ακόλουθου νέου Μέρους ΙΙΙΑ: 

  

 «ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

  

 Ερμηνεία. 18. Α. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού: 

   

  «άδεια» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή για τοποθέτηση διαφημιστικού 

κατασκευάσματος, κατόπιν γραπτής αίτησης του 

ενδιαφερόμενου˙ 

   

  «αρμόδια αρχή» αναφορικά με κάθε δημόσιο 

δρόμο, αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας ή τμήμα τους, σημαίνει την Αρχή, 

τον Οργανισμό, την Κρατική Υπηρεσία, το 

∆ημοτικό Συμβούλιο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο 

που έχει την ευθύνη για δαπάνες επιδιόρθωσης ή 

συντήρησης του δρόμου μέσα στην περιοχή όπου 

βρίσκεται το επηρεαζόμενο τμήμα του δρόμου: 
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  Νοείται ότι μετά την 1η Οκτωβρίου 2003 

αρμόδια αρχή αναφορικά με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου που διέπουν τα διαφημιστικά 

κατασκευάσματα σε οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο, 

εξαιρουμένου αυτοκινητόδρομου ή δρόμου 

ταχείας κυκλοφορίας, που βρίσκεται μέσα στα 

όρια ανάπτυξης δήμου, είναι ο δήμος στα όρια 

του οποίου βρίσκεται ο δημόσιος δρόμοςֹ 

   

  «αυτοκινητόδρομος» σημαίνει κάθε δρόμο ο 

οποίος προστατεύεται κατά το μήκος του και στα 

όρια της λωρίδας κατάληψης του δρόμου από 

περίφραξη, στον οποίο δεν υπάρχουν ισόπεδες 

διασταυρώσεις με οποιοδήποτε δρόμο, μονοπάτι 

ή πεζόδρομο και ο οποίος διαθέτει δύο 

ασφαλτοστρωμένα οδοστρώματα, ένα για κάθε 

κατεύθυνση κυκλοφορίας, τα οποία χωρίζονται 

μεταξύ τους από ειδική διαχωριστική λωρίδα που 

δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, στην οποία 

υπάρχει διαχωριστικό στηθαίο ή άλλη 

διαχωριστική κατασκευή, καθένα δε από τα 

οδοστρώματα διαθέτει δύο τουλάχιστον λωρίδες 

κυκλοφορίας και στο οποίο το ανώτατο όριο 

ταχύτητας υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιόμετρα ανά 

ώρα: 

   

  Νοείται ότι η απουσία ενός ή περισσοτέρων 

από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 

ερμηνεία του όρου «αυτοκινητόδρομος» σε τμήμα 

του δρόμου ή τυχόν πρόσκαιρη διαφοροποίηση 

ενός ή περισσοτέρων από τα χαρακτηριστικά 

αυτά δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό του 

δρόμου ως αυτοκινητόδρομο.  

   

  

 

«δημόσιος δρόμος» έχει την ίδια έννοια όπως 

αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του περί 
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Κεφ. 83. ∆ημοσίων Οδών Νόμου. 

   

  «διαφημιστικό κατασκεύασμα» σημαίνει κάθε 

μορφής πινακίδα και κάθε μορφής κατασκεύασμα, 

τοποθετημένο σταθερά επί του εδάφους ή 

ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο πάνω στην 

οποία ή στο οποίο ενσωματώνεται ή τοποθετείται 

ή αναγράφεται ή επικολλάται ή προσαρμόζεται 

οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή 

οποιαδήποτε αγγελία ή πληροφόρηση: 

   

  Νοείται ότι από την ερμηνεία του όρου 

«διαφημιστικό κατασκεύασμα» εξαιρείται- 

   

  α)  κάθε πινακίδα η οποία τοποθετείται από 

αρμόδια αρχή, μόνιμα ή προσωρινά, για 

σκοπούς ρύθμισης ή διευκόλυνσης της 

τροχαίας κίνησηςֹ 

   

  β)  κάθε επιγραφή οποιασδήποτε φύσης η οποία 

αποτελείται μόνο από το όνομα ή την 

εμπορική επωνυμία και το είδος εμπορικής 

επιχείρησης ή καταστήματος, βιοτεχνίας, 

βιομηχανίας, εργαστηρίου και γενικά 

εμπορικής στέγης, η οποία τοποθετείται στο 

υποστατικό της ή σε μεταφορικό της μέσο για 

σκοπούς προσδιορισμού ή αναγνώρισής της. 

   

  γ)  κάθε κατασκεύασμα το οποίο τοποθετείται ως 

στέγαστρο σε στάση λεωφορείωνֹ 

   

  «δρόμος ταχείας κυκλοφορίας» σημαίνει δρόμο ο 

οποίος προστατεύεται κατά το μήκος του και στα 

όρια της λωρίδας κατάληψης του δρόμου από 

περίφραξη, διαθέτει δύο ασφαλτοστρωμένα 

οδοστρώματα, ένα για κάθε κατεύθυνση 
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κυκλοφορίας, συνδέεται με το υπόλοιπο οδικό 

δίκτυο μόνο με ανισόπεδους κυκλοφοριακούς 

κόμβους ή με ισόπεδους κόμβους ειδικής 

διάταξης και δεν διαθέτει  οποιαδήποτε σύνδεση 

με δρόμο, μονοπάτι ή πεζόδρομο πλην των 

σημείων εισόδου σε αυτόν και εξόδου από αυτόν 

και στον οποίο το ανώτατο όριο ταχύτητας 

υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιόμετρα ανά ώρα: 

   

  Νοείται ότι η απουσία ενός ή περισσοτέρων 

από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 

ερμηνεία του όρου «δρόμος ταχείας 

κυκλοφορίας» σε τμήμα του δρόμου ή τυχόν 

πρόσκαιρη διαφοροποίηση ενός ή περισσοτέρων 

από τα χαρακτηριστικά αυτά, δεν επηρεάζει τον 

χαρακτηρισμό του δρόμου ως δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας. 

   

  «ενδιαφερόμενος» σημαίνει πρόσωπο που 

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση 

άδειας τοποθέτησης διαφημιστικού 

κατασκευάσματος και δύναται να είναι ο 

ιδιοκτήτης της γης εντός της οποίας τοποθετείται 

διαφημιστικό κατασκεύασμα, ο διαφημιστής και ο 

ιδιοκτήτης τέτοιου διαφημιστικού 

κατασκευάσματος˙  

   

  «εξαιρούμενο όχημα» σημαίνει κάθε όχημα το 

οποίο δεν επιτρέπεται να κινείται σε 

αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ή 

κανονισμού που έχει εκδοθεί δυνάμει 

οποιουδήποτε νόμου. 
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  «λωρίδα κατάληψης» σημαίνει την έκταση γης 

που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του δρόμου 

και περιλαμβάνει κάθε οδόστρωμα, κάθε έρεισμα, 

πεζοδρόμιο, αυλάκι, πρανές και κάθε γέφυρα, 

οχετό ή άλλη κατασκευή σχετική με το δρόμο, 

εκτείνεται δε μέχρι και την περίφραξη του δρόμου, 

όπου υπάρχει, γενικά δε σημαίνει την έκταση γης 

που αποτελεί περιουσία του δημοσίου και 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του δρόμου. 

   

 Απαγόρευση 

κυκλοφορίας 

ορισμένων 

οχημάτων σε 

αυτοκινητόδρομο 

ή δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας. 

18.Β.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, 

απαγορεύεται η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο 

ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας οποιουδήποτε 

εξαιρούμενου οχήματος, πεζού, ζώου, 

ποδηλάτου, μοτοποδηλάτου, και στην περίπτωση 

αυτοκινητόδρομου, κάθε μη μηχανοκίνητου 

οχήματος, ρυμουλκούμενου ή οποιουδήποτε 

μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο δεν μπορεί, 

από την κατασκευή του, να διατηρήσει σε επίπεδο 

δρόμο ελάχιστη ταχύτητα εξήντα πέντε 

χιλιομέτρων ανά ώρα. 

   

    (2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας μπορεί, ανεξάρτητα 

από τις διατάξεις του εδαφίου (1), να επιτρέψει τη 

διακίνηση οποιουδήποτε εξαιρουμένου ή άλλου 

οχήματος σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας, υπό όρους τους οποίους δυνατό να 

επιβάλει αναφορικά με το χρόνο, τον τόπο και την 

πορεία της διακίνησης, τη σηματοδότηση του 

οχήματος και του ή των οχημάτων που 

ενδεχομένως το συνοδεύουν με οποιασδήποτε 

μορφής προειδοποιητική σήμανση, καθώς και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο κρίνει ότι 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να ρυθμιστεί για 

σκοπούς οδικής ασφάλειας. 
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 Απαγόρευση 

πράξεων, 

ενεργειών ή 

παραλείψεων σε 

δημόσιο δρόμο. 

18.Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, με βάση τις οποίες απαγορεύονται 

πράξεις ενέργειες ή παραλείψεις σε σχέση με τη 

χρήση οποιουδήποτε δημοσίου δρόμου, 

απαγορεύεται:  

   

  (α)  η χρήση ή μεταφορά τσιμεντοκονιάματος, 

λίθων, σκύρων, άμμου, γύψου, ασβέστη ή 

προϊόντος ανάμειξης των εν λόγω υλικών είτε 

μεταξύ τους είτε με άλλο υλικό ή ουσία και 

γενικά οποιουδήποτε υλικού ή ουσίας, κατά 

τρόπο που να καθίσταται προβλεπτά 

ενδεχόμενη η πτώση ή διαρροή ή έκχυση 

οποιασδήποτε ποσότητας του υλικού, της 

ουσίας ή του προϊόντος της ανάμειξης στο 

οδόστρωμα δημοσίου δρόμου, με 

αποτέλεσμα να το καταστήσει ολισθηρό ή 

επικίνδυνο για οχήματα ή πεζούς που το 

χρησιμοποιούνֹ    

   

  (β)  η αναγραφή, η χάραξη ή ο σχεδιασμός με 

χρωστικές ουσίες ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο λέξεων, γραμμάτων, παραστάσεων, 

σχημάτων, αριθμών, εικόνων ή συνθημάτων 

πάνω στο οδόστρωμα δημοσίου δρόμου, 

πάνω σε γέφυρα, σήραγγα, υπόγεια διάβαση 

ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της λωρίδας 

κατάληψης δημοσίου δρόμουֹ 

   

  (γ)  η κατά τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις 

των άρθρων 18.∆, 18.Ε και 18.Στ που 

διέπουν την τοποθέτηση διαφημιστικού 

κατασκευάσματος ανάρτηση ή επικόλληση ή 

πρόσδεση, σε οποιοδήποτε σημείο της 

λωρίδας κατάληψης δημοσίου δρόμου, 
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τεμαχίου υφάσματος ή χάρτου ή 

οποιουδήποτε άλλου υλικού πάνω στο οποίο 

να αναγράφονται ή να είναι χαραγμένα ή 

σχεδιασμένα ή να απεικονίζονται γράμματα, 

παραστάσεις, σχήματα, αριθμοί, εικόνες ή 

συνθήματαֹ 

   

  (δ)  η εγκατάλειψη, στάθμευση ή τοποθέτηση 

οχήματος ή ρυμουλκούμενου σε 

οποιοδήποτε σημείο της λωρίδας κατάληψης 

δημοσίου δρόμου, για χρονικό διάστημα 

πέραν του εύλογα απαιτουμένου υπό τις 

περιστάσεις για την ταχύτερη δυνατή 

μετακίνησή του, το οποίο χρονικό διάστημα 

δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να 

υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες μέρες.  

   

 Απαγόρευση 

τοποθέτησης 

διαφημιστικού 

κατασκευάσματος 

σε δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας ή 

αυτοκινητόδρομο. 

18.∆.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση  διαφημιστικού κατασκευάσματος  σε 

οποιοδήποτε   σημείο   της   λωρίδας    

κατάληψης αυτοκινητοδρόμου ή δρόμου ταχείας 

κυκλοφορίας. 

   

    (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου,  απαγορεύεται η τοποθέτηση 

διαφημιστικού κατασκευάσματος σε σημείο το 

οποίο απέχει λιγότερο από σαράντα (40) μέτρα 

από το πλησιέστερο προς αυτό όριο της λωρίδας 

κατάληψης αυτοκινητοδρόμου ή δρόμου ταχείας 

κυκλοφορίας.  

   

    (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, απαγορεύεται η τοποθέτηση 

διαφημιστικού κατασκευάσματος σε σημείο το 
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οποίο απέχει λιγότερο από σαράντα (40) μέτρα 

από το πλησιέστερο προς αυτό όριο της λωρίδας 

κατάληψης κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου ο 

οποίος συνδέει αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας με άλλο αυτοκινητόδρομο ή δρόμο 

ταχείας κυκλοφορίας ή με δημόσιο δρόμο. 

   

  (4)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, τα αναφερόμενα στα εδάφια (2) και 

(3) του παρόντος άρθρου διαφημιστικά 

κατασκευάσματα διέπονται από τις ακόλουθες 

διατάξεις: 

   

  α)  Οι διαστάσεις των πλαισίων τους που 

περιλαμβάνουν το διαφημιστικό μήνυμα ή 

αγγελία ή πληροφόρηση δεν υπερβαίνουν τα 

σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα: 

   

    Νοείται ότι η μέγιστη διάσταση είτε του 

ύψους είτε του πλάτους των πιο πάνω 

αναφερομένων πλαισίων τους δε θα 

υπερβαίνουν τα δέκα (10) μέτρα˙ 

   

  β)  το ύψος τους δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 

με βάση τη σχετική νομοθεσία ύψος οικοδομήςֹ 

   

  γ)  η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγαλύτερη των 

τριών (3) χιλιομέτρωνֹ 

   

  δ)  σε περίπτωση που είναι φωτιζόμενα, δύνανται 

να φωτίζονται με τεχνητό φωτισμό άμεσα ή 

μέσω ανάκλασης.  

   

  (5)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικού 
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κατασκευάσματος εντός των επιτρεπομένων 

δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) αποστάσεων σε 

περίπτωση που αυτό εκτείνεται κατά τρόπο που 

υπερβαίνει τη νοητή γραμμή που καθορίζει το 

επιτρεπόμενο όριο τοποθέτησής του. 

   

 Απαγόρευση 

τοποθέτησης 

διαφημιστικού 

κατασκευάσματος 

εκτός 

κατοικημένης 

περιοχής. 

18.Ε. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, απαγορεύεται η τοποθέτηση 

διαφημιστικού κατασκευάσματος εκτός 

κατοικημένης περιοχής- 

 

 

  α)  σε σημείο το οποίο απέχει λιγότερο από 

τριάντα (30) μέτρα από το πλησιέστερο προς 

αυτό όριο της λωρίδας κατάληψης δημοσίου 

δρόμου ή από το πλησιέστερο προς αυτό όριο 

της λωρίδας κατάληψης κυκλικού 

κυκλοφοριακού κόμβου που συνδέει 

δημόσιους δρόμουςֹ 

   

  β)  κατά τρόπο που η μεταξύ τους απόσταση είναι 

μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων: 

   

  Νοείται  ότι ανεξάρτητα από το επιτρεπόμενο 

με βάση την παράγραφο (α) όριο τοποθέτησης 

των τριάντα (30) μέτρων, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση διαφημιστικού κατασκευάσματος σε 

περίπτωση που αυτό εκτείνεται κατά τρόπο που 

υπερβαίνει τη νοητή γραμμή που καθορίζει το εν 

λόγω όριο τοποθέτησής του. 

   

 Ρύθμιση 

τοποθέτησης 

διαφημιστικού 

κατασκευάσματος 

18.Στ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση διαφημιστικού κατασκευάσματος 

εντός κατοικημένης περιοχής:  
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εντός 

κατοικημένης 

περιοχής. 

  (α)  σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) 

μέτρων από κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο ή 

από φωτεινό σηματοδότη τροχαίας ή από τη 

νοητή γραμμή που ορίζει το όριο 

οδοστρώματος δημοσίου δρόμου, στο σημείο 

συμβολής ή διασταύρωσής του με άλλο 

δημόσιο δρόμο. 

   

  (β)  σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) 

μέτρων από οποιαδήποτε πινακίδα τροχαίας 

ή διάβαση πεζών. 

   

  (γ)  πάνω σε πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, 

ποδηλατόδρομο, νησίδα, κυκλικό 

κυκλοφοριακό κόμβο, φώτα τροχαίας, 

διάβαση πεζών, πάσαλο της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου ή σε πινακίδα που 

τοποθετείται από αρμόδια αρχή μόνιμα ή 

προσωρινά για σκοπούς ρύθμισης ή 

διευκόλυνσης της τροχαίας κίνησηςֹ 

   

  (δ)  σε σημείο μέσα στη λωρίδα κατάληψης 

δημοσίου δρόμου˙ 

   

  (ε)   σε σημείο το οποίο απέχει λιγότερο από τρία 

(3) μέτρα από το όριο της λωρίδας 

κατάληψης δημόσιου δρόμου. 

   

  (στ)  κατά τρόπο που η μεταξύ τους απόσταση 

είναι μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων. 

   

  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
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οποιουδήποτε άλλου νόμου τα αναφερόμενα στο 

παρόν άρθρο διαφημιστικά κατασκευασμένα 

διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

   

  (α)(i)  Οι διαστάσεις των πλαισίων τους που 

περιλαμβάνουν το διαφημιστικό μήνυμα ή 

αγγελία ή πληροφόρηση δεν υπερβαίνουν τα 

δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα: 

   

     Νοείται ότι η μέγιστη διάσταση είτε του 

ύψους είτε του πλάτους των πιο πάνω 

αναφερομένων πλαισίων τους δε θα 

υπερβαίνει τα έξι (6) μέτρα.   

   

   (ii)  Σε περίπτωση που τα διαφημιστικά 

κατασκευάσματα τοποθετούνται σε σημείο 

που απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) 

μέτρων από το όριο της λωρίδας κατάληψης 

δημοσίου δρόμου, οι διαστάσεις των 

πλαισίων τους που περιλαμβάνουν το 

διαφημιστικό μήνυμα ή αγγελία ή 

πληροφόρηση δε θα υπερβαίνουν τα είκοσι 

τέσσερα (24) τετραγωνικά μέτρα: 

   

    Νοείται ότι η μέγιστη διάσταση είτε του 

ύψους είτε του πλάτους των πιο πάνω 

αναφερομένων πλαισίων τους δε θα 

υπερβαίνει τα οκτώ (8) μέτρα˙ 

   

  (β)   το ύψος τους δεν υπερβαίνει το 

επιτρεπόμενο με βάση τη σχετική νομοθεσία 

ύψος οικοδομής. 

   

    (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου επιτρέπεται μετά από γραπτή άδεια της 

αρμόδιας αρχής η τοποθέτηση διαφημιστικού 
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κατασκευάσματος μη εμπορικού περιεχομένου 

κατά μήκος πεζοδρομίου το πλάτος του οποίου 

υπερβαίνει το ένα μέτρο. 

   

    (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή  οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικού 

κατασκευάσματος εντός των επιτρεπομένων 

δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος 

άρθρου αποστάσεων σε περίπτωση που αυτό 

εκτείνεται κατά τρόπο που υπερβαίνει τη νοητή 

γραμμή που καθορίζει το επιτρεπόμενο όριο 

τοποθέτησής του. 

   

 Απαγόρευση 

πώλησης αγαθών 

σε δημόσιο 

δρόμο. 

18.Ζ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο να χρησιμοποιεί, για σκοπούς 

πώλησης ή διάθεσης ή έκθεσης προς πώληση 

οποιουδήποτε αγαθού, όχημα ή τροχοφόρο 

κατασκεύασμα ή παράπηγμα ή οποιαδήποτε 

σταθερή ή κινητή, μόνιμη ή προσωρινή 

κατασκευή ή εγκατάσταση ή οποιοδήποτε 

αντικείμενο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε 

είδους πάγκου, τραπεζιού, καρέκλας, κιβωτίου ή 

άλλου παρόμοιου αντικειμένου, το οποίο να είναι 

τοποθετημένο σε οποιοδήποτε σημείο της 

λωρίδας κατάληψης δημοσίου δρόμου: 

   

  Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

δεν τυγχάνουν εφαρμογής όταν σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις εντός κατοικημένων περιοχών η 

αρμόδια αρχή παραχωρεί γραπτή άδεια πώλησης 

ή έκθεσης προς πώληση οποιωνδήποτε αγαθών. 

   

 Εξουσία 

Υπουργού να 

18.Η. Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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εκδίδει διάταγμα 

για ρύθμιση της 

κυκλοφορίας 

κατηγορίας 

οχημάτων σε 

δημόσιο δρόμο. 

∆ημοκρατίας, να απαγορεύει ή να ρυθμίζει την 

κυκλοφορία οποιασδήποτε κατηγορίας οχημάτων 

σε οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο, για χρονικό 

διάστημα και κατά τη διάρκεια των ωρών που θα 

καθορίζονται στο διάταγμα. 

   

 Εξουσία για 

κατεδάφιση ή 

απομάκρυνση 

διαφημιστικού 

κατασκευάσματος 

ή αντικειμένου. 

18.Θ.-(1) Σε περίπτωση ανέγερσης ή 

τοποθέτησης διαφημιστικού κατασκευάσματος 

κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 18.∆, 

18.Ε και 18.Στ του παρόντος Μέρους, ή σε 

περίπτωση τοποθέτησης αντικειμένου κατά 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18.Ζ του 

παρόντος Μέρους, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

επιδώσει στον ιδιοκτήτη του γραπτή ειδοποίηση 

με την οποία να τον καλεί να κατεδαφίσει ή να 

μετακινήσει ή να απομακρύνει το διαφημιστικό 

κατασκεύασμα ή το αντικείμενο μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία καθορίζεται ανάλογα με το 

είδος της κατασκευής και η οποία δεν μπορεί να 

είναι μακρότερη των 30 ημερών από την επίδοση 

της ειδοποίησης. 

   

    (2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αδυνατεί 

να εξακριβώσει την ταυτότητα ή τη διεύθυνση του 

ιδιοκτήτη, αφού εξασφαλίσει διάταγμα 

δικαστηρίου και αφού δημοσιεύσει στον ημερήσιο 

τύπο τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να 

προβεί, μπορεί να προβεί σε κατεδάφιση ή 

απομάκρυνση ή μετακίνηση διαφημιστικού 

κατασκευάσματος ή αντικειμένου χωρίς επίδοση 

της γραπτής ειδοποίησης που προνοείται δυνάμει 

των διατάξεων του εδαφίου (1).  Το δικαστήριο 

μπορεί, κατά την έκδοση του εν λόγω 

διατάγματος να διατάξει και τον τρόπο διάθεσης 

του διαφημιστικού κατασκευάσματος ή του 
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αντικειμένου. 

   

    (3) Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο 

προς το οποίο έχει επιδοθεί ειδοποίηση δυνάμει 

των διατάξεων του εδαφίου (1) αρνείται ή αμελεί ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί προς το 

περιεχόμενο της ειδοποίησης μέσα στην 

προθεσμία που καθορίζεται σ’ αυτή, η αρμόδια 

αρχή μπορεί να προβεί σε κατεδάφιση ή 

απομάκρυνση ή μετακίνηση του διαφημιστικού 

κατασκευάσματος ή του αντικειμένου, ανάλογα με 

την περίπτωση, και να απαιτήσει από το εν λόγω 

πρόσωπο την καταβολή όλων των εξόδων τα 

οποία συνεπάγεται η κατεδάφιση ή απομάκρυνση 

ή μετακίνηση.  

   

    (4) Σε περίπτωση τοποθέτησης ή ανέγερσης 

διαφημιστικού κατασκευάσματος σε σημείο μέσα 

στη λωρίδα κατάληψης δημοσίου δρόμου ή 

αυτοκινητοδρόμου ή δρόμου ταχείας 

κυκλοφορίας, κατά παράβαση των διατάξεων των 

άρθρων 18.∆, 18.Ε και 18.Στ του παρόντος 

Μέρους, κατά τρόπο που δημιουργεί ή είναι 

δυνατό να δημιουργήσει προβλήματα ορατότητας 

ή ασφάλειας σε όσους διακινούνται σε αυτούς 

τους δρόμους, η αρμόδια αρχή, μπορεί, αν κατά 

την κρίση της, και μετά από λήψη συμβουλευτικής 

άποψης από το ∆ιευθυντή Τμήματος ∆ημοσίων 

Έργων και τον Αρχηγό Αστυνομίας, πιστεύει ότι ο 

χρόνος που θα παρέλθει από τυχόν επίδοση 

γραπτής ειδοποίησης δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πιθανό να 

δημιουργήσει κινδύνους για την οδική ασφάλεια, 

να προβεί σε άμεση κατεδάφιση ή απομάκρυνση 

ή μετακίνησή του και να απαιτήσει από τον 

ιδιοκτήτη του την καταβολή όλων των εξόδων τα 
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οποία συνεπάγεται η κατεδάφιση ή απομάκρυνση 

ή μετακίνηση, αφού τον ειδοποιήσει γραπτώς, 

μέσα σε 48 ώρες ή στο συντομότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα περί των ενεργειών της, αν η 

ταυτότητα και η διεύθυνσή του είναι δυνατό να 

εξακριβωθεί:   

   

  Νοείται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια 

αρχή αδυνατεί να εξακριβώσει την ταυτότητα ή τη 

διεύθυνση του ιδιοκτήτη, δημοσιεύει στον 

ημερήσιο τύπο τις ενέργειες στις οποίες 

προτίθεται να προβεί με βάση το παρόν εδάφιο 

καθώς και την περιγραφή της ιδιοκτησίας εντός 

της οποίας έχει ανεγερθεί ή τοποθετηθεί το 

διαφημιστικό κατασκεύασμα. 

   

    (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η 

λέξη «ιδιοκτήτης» ερμηνεύεται ότι αναφέρεται και 

στο διαφημιστή και περιλαμβάνει: 

   

  (α) τον ιδιοκτήτη και τον κάτοχο της γης του 

εμπορικού υποστατικού ή της οικοδομής στην 

οποία εκτίθεται το διαφημιστικό κατασκεύασμα˙ 

και  

   

  (β) κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του οποίου 

εμπόρευμα, επιχείρηση ή άλλο συμφέρον 

εκτίθεται στο διαφημιστικό κατασκεύασμα. 

   

 Εξουσία για 

συντονισμό. 

18.Ι.-(1) Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

ασκεί το συντονισμό για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Μέρους από τις 

αρμόδιες αρχές, ο δε Υπουργός εξουσιοδοτεί 

λειτουργό ή λειτουργούς του Υπουργείου για 

σκοπούς άσκησης των συναφών καθηκόντων και 

εξουσιών.  
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    (2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 

οποιαδήποτε αρμόδια αρχή αρνείται ή παραλείπει 

ή αμελεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για 

σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του 

παρόντος Μέρους, το ζήτημα αναφέρεται στον 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, ο οποίος 

αποφασίζει για την άσκηση ποινικής δίωξης 

εναντίον κάθε προσώπου που ενεργεί κατά 

παράβαση των διατάξεων του παρόντος Μέρους. 

   

 Αδικήματα και 

ποινές. 

18.ΙΑ.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά 

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 18.∆, 

18.Ε, 18.Στ και 18.Ζ του παρόντος Μέρους ή 

αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί 

με το περιεχόμενο γραπτής ειδοποίησης η οποία 

του έχει επιδοθεί δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 18.Θ του παρόντος Μέρους, είναι ένοχο 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 

μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων λιρών ή και στις 

δύο αυτές ποινές: 

   

  Νοείται ότι ένοχος αδικήματος δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος εδαφίου είναι και ο 

ιδιοκτήτης της γης εντός της οποίας τοποθετείται 

διαφημιστικό κατασκεύασμα κατά παράβαση των 

άρθρων 18.∆, 18.Ε και 18.Στ, ο διαφημιστής και ο 

ιδιοκτήτης τέτοιου διαφημιστικού 

κατασκευάσματος, αν αποδειχθεί ότι τα εν λόγω 

πρόσωπα γνώριζαν ή μπορούσαν, 

καταβάλλοντας λογική επιμέλεια, να γνωρίζουν ότι 

το διαφημιστικό κατασκεύασμα τοποθετήθηκε 

κατά παράβαση των πιο πάνω άρθρων. 
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  Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης 

“διαφημιστής” σημαίνει το πρόσωπο που 

αναλαμβάνει την έκθεση ή διατήρηση της 

διαφήμισης αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου.   

   

    (2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση 

των διατάξεων των άρθρων 18.Β ή 18.Γ του 

παρόντος Μέρους ή κατά παράβαση των όρων 

διατάγματος που έχει εκδοθεί δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 18.Η του παρόντος 

Μέρους είναι ένοχο αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων λιρών ή 

και στις δύο αυτές ποινές. 

   

    (3) ∆ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο 

για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των 

άρθρων 18.∆, 18.Ε, 18.Στ και 18.Ζ του παρόντος 

Μέρους, μπορεί να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο 

να κατεδαφίσει, απομακρύνει ή μετακινήσει το 

διαφημιστικό κατασκεύασμα ή το αντικείμενο για 

την ανέγερση ή τοποθέτηση του οποίου έχει 

καταδικαστεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία 

και να καταβάλει προς την αρμόδια αρχή 

χρηματικό ποσό ικανό να καλύψει τα έξοδα 

αποκατάστασης του δρόμου, αν η ανέγερση ή 

τοποθέτηση του διαφημιστικού κατασκευάσματος 

ή του αντικειμένου έχει προκαλέσει οποιαδήποτε 

ζημιά στη λωρίδα κατάληψης του δρόμου. 

   

    (4) ∆ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο 

για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3722, 13/6/2003 50(I)/2003



 18 

άρθρου 18.Γ του παρόντος Μέρους, μπορεί να 

διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει προς 

την αρμόδια αρχή χρηματικό ποσό ικανό να 

καλύψει τα έξοδα αποκατάστασης ή καθαρισμού 

του επηρεασθέντος σημείου του δρόμου ή της 

λωρίδας κατάληψης του δρόμου. 

   

 Ειδικές διατάξεις. 18.ΙΒ. (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου νόμου και από το ποια αρχή 

εκδίδει τη σχετική άδεια για την τοποθέτηση 

διαφημιστικών κατασκευασμάτων που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε 

τέλη ή δικαιώματα επιβάλλονται ή εισπράττονται 

για την τοποθέτησή τους σε δημόσιο δρόμο που 

βρίσκεται στα όρια ανάπτυξης δήμου ή κοινότητας  

καταβάλλονται στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση. 

   

  (2)  Από της ενάρξεως της ισχύος του 

παρόντος Νόμου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2003 

απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικού 

κατασκευάσματος σε οποιοδήποτε δημόσιο 

δρόμο, αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας ή τμήμα τους. 

   

 Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

18.ΙΓ. (1)  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από 

την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

   

  (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι την 1η 

Οκτωβρίου 2003 για την κατεδάφιση, 

απομάκρυνση ή μετακίνηση διαφημιστικών 

κατασκευασμάτων τα οποία είχαν ανεγερθεί ή 

τοποθετηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης 
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της ισχύος του παρόντος Νόμου και κατά 

παράβαση των διατάξεών του.». 

   

 
Αρ. Φακ.:  23.02.085.2002 
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