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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 
  
       Η Βουλή των Αντιρροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

174 του 1986 

108(I) του 2001 

50(Ι) του 2003 

60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 

24(Ι) του 2006 

5(Ι) του 2007. 

1.    Ο ραρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο ρερί Οδικής 

Ασφάλειας (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί  με τους ρερί Οδικής Ασφάλειας Νόμους 1986 

έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο ραρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 

διαβάζονται μαζί ως οι ρερί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι 1986 

έως 2012.  

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 11 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Αδικήματα 

και ποινές. 

11.-(1) Οροιοσδήποτε διαρράττει αδίκημα 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις 

ακόλουθες ροινές: 

   

  (α) Σε ρερίρ τωση ρου η αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο αίμα υρερβαίνει το 

καθορισμένο στο νόμο όριο αλλά είναι 

μικρότερη των 36μ g/100ml ή των 

82mg/100ml αντίστοιχα, σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ 

(€1.000). 
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  (β) σε ρερίρ τωση ρου η αναλογία αλκοόλης 

στην αναπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 

35μ g/100ml ή τα 80mg/100ml 

αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των  

56μ g/100ml ή των 127mg/100ml 

αντίστοιχα, σε φυλάκιση για χρονικό 

διάστημα ρου δεν υρερβαίνει τους τρεις 

μήνες, ή σε χρηματική ροινή ρου δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000) ή σε όλες ή οποιεσδήποτε αρό 

τις ρ ιο ράνω αναφερόμενες ροινές· 

    

  (γ) σε ρερίρ τωση ρου η αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 

55μ g/100ml ή τα 125mg/100ml 

αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των  

71μ g/100ml ή των 161mg/100ml 

αντίστοιχα, σε φυλάκιση για χρονικό 

διάστημα ρου δεν υρερβαίνει τους έξι 

μήνες, ή σε χρηματική ροινή ρου δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 

(€3.000) ή σε στέρηση της ικανότητας 

του να κατέχει ή λαμβάνει άδεια 

οδήγησης για χρονικό διάστημα ρου δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε όλες ή 

οποιεσδήποτε αρό τις ρ ιο ράνω 

αναφερόμενες ροινές

 

. 

   

  (δ) σε ρερίρ τωση ρου η αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 

70μ g/100ml ή τα 159mg/100ml 

αντίστοιχα, σε φυλάκιση για χρονικό 
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διάστημα ρου δεν υπερβαίνει τα δύο 

χρόνια,  ή σε χρηματική ροινή ρου δεν 

υπερβαίνει τις ρέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000) ή σε στέρηση της ικανότητάς 

του να κατέχει ή λαμβάνει άδεια 

οδήγησης για χρονικό διάστημα ρου δεν 

υπερβαίνει τον ένα χρόνο, ή σε όλες ή 

οποιεσδήποτε αρό τις ρ ιο ράνω 

αναφερόμενες ροινές. 

   

 (2) Οροιοσδήποτε διαρράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων 

του εδαφίου (5) του άρθρου 6  ή του εδαφίου (4) του άρθρου 

7, υρόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα ρου δεν 

υρερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ροινή ρου δεν 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε στέρηση της 

ικανότητάς του να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης για 

χρονικό διάστημα ρου δεν υρερβαίνει το ένα έτος ή σε όλες ή 

οποιεσδήποτε αρό τις ρ ιο ράνω αναφερόμενες ροινές.». 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.048.015-2007 
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