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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 4775, 25.8.2020  
 

Ν. 131(Ι)/2020 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2020 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 
 Αριθµός 131(Ι) του 2020 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
174 του 1986 

33(Ι) του 2000 
108(Ι) του 2001 

50(Ι) του 2003 
60(Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 
24(Ι) του 2006 
5(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2012 
47(Ι) του 2015 
56(Ι) του 2015 
13(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2018 
138(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2020 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Οδικής Ασφάλειας Νόµους του 
1986 έως (Αρ. 2) του 2018 (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 2020. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 
νόµου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισµού του: 
 
 

 «108(Ι) του 2010. “Επόπτης� έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) 
Νόµο·». 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του βασικού 

νόµου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Mε την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, του αριθµού «(vi)» 
(δεύτερη γραµµή), µε τον αριθµό «(vii)».  

   
  (β) µε την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (vi) της 

παραγράφου (β) αυτού, µε άνω τελεία και µε την προσθήκη, αµέσως µετά, της 
λέξης «και» και της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (vii): 
 

   «(vii) Πρόσωπο το οποίο στερείται του δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει 
άδεια οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος από ∆ικαστήριο:  
 

  Νοείται ότι, για πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσας υποπα-
ραγράφου, οι διατάξεις αυτής ισχύουν για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της 
στέρησης του δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια οδήγησης 
µηχανοκίνητου οχήµατος: 
 

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών, 
το ίδιο πρόσωπο στερηθεί εκ νέου του δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει 
άδεια οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος από δικαστήριο, η περίοδος των τριών 
ετών λογίζεται ότι αρχίζει από την ηµεροµηνία της νέας στέρησης.». 
 

  
Τροποποίηση του 4. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 10 
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βασικού νόµου µε την 
προσθήκη νέου άρθρου. 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Απαγόρευση 
οδήγησης και 
κατακράτηση 

οχήµατος. 

10A.-(1) Σε περίπτωση που-  
 

  (i) µηχανοκίνητο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 5·  
 
(ii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει καθ’ οιονδήποτε τρόπον να 
παράσχει δείγµα εκπνοής, κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (5) του άρθρου 6·  
 
(iii) οδηγός αρνείται ή αποφεύγει να µεταβεί στο χώρο όπου 
υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισµός για διενέργεια τελικής 
εξέτασης ή αρνείται ή αποφεύγει µε οποιοδήποτε τρόπο να 
παράσχει δείγµα εκπνοής, κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (4) του άρθρου 7, 

   
  µέλος της Αστυνοµίας ή Επόπτης απαγορεύει τη συνέχιση της 

οδήγησης του εν λόγω µηχανοκίνητου οχήµατος από το πρόσωπο 
που προβαίνει στην παράβαση και δύναται να κατακρατήσει το 
όχηµα για περίοδο µέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες, εκτός εάν το 
µηχανοκίνητο όχηµα µπορεί να οδηγηθεί νόµιµα από άλλο 
πρόσωπο. 

   
   (2) Όχηµα που κατακρατείται µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου 

(1), δύναται να µεταφερθεί από µέλος της Αστυνοµίας ή Επόπτη ή 
από άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, σε κατάλληλο 
κατά την κρίση του Αρχηγού της Αστυνοµίας χώρο. 

   
   (3) Όχηµα που µεταφέρθηκε και βρίσκεται σε χώρο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) δύναται να παραληφθεί από τον κάτοχό 
του ή τον ιδιοκτήτη του ή από αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο 
οποίος δύναται νόµιµα να το οδηγήσει, εφόσον καταβληθούν τα 
πραγµατικά έξοδα, εάν προκύψουν από τη µετακίνηση και φύλαξη 
του οχήµατος στο χώρο αυτόν και τα οποία υπολογίζονται µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

   
  

 
 
 
 

73(I) του 2004 
94(I) του 2005 
28(I) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(I) του 2008 
36(I) του 2010 

169(I) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(I) του 2015 
64(I) του 2016 
99(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(I) του 2018 
51(I) του 2019 

101(Ι) του 2019 

 (4) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα πραγµατικά έξοδα, 
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3), ή το όχηµα δεν παραληφθεί 
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία που ο ιδιοκτήτης ή ο 
κάτοχός του ενηµερωθεί σχετικά από τον Αρχηγό της Αστυνοµίας 
για να το παραλάβει, αυτό δύναται να διατεθεί ως αζήτητη 
περιουσία σύµφωνα µε το άρθρο 32 του περί Αστυνοµίας Νόµου. 
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162(Ι) του 2019. 
 

   (5) Πρόσωπο που εµποδίζει µέλος της Αστυνοµίας ή Επόπτη να 
ασκήσει τις χορηγούµενες στο εδάφιο (1) εξουσίες είναι ένοχο 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή/και σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000).». 

  
Αντικατάσταση του 

άρθρου 11 του βασικού 
νόµου. 

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
 

 «Αδικήµατα και 
ποινές. 

11.-(1) Οδηγός για τον οποίο εφαρµόζεται το άρθρο 5(2)(α), ο 
οποίος διαπράττει αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5, 
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται- 

    
   (α) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει το καθορισµένο στον παρόντα Νόµο όριο 
αλλά είναι µ ικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82 mg/100ml, 
αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τον έναν µήνα ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1,500),  

    
   (β) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή 

στο αίµα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml 
αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56µ g/100ml ή των 127 
mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή/και σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000), 

    
   (γ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, 
αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 71 µg/100ml ή των 161 
mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστηκα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώµατος να κατέχει ή να 
λαµβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε 
από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές,  

    
   (δ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει τα 70 µg/100ml ή τα 160 mg/100ml, 
αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του 
δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια οδήγησης για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες 
ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές. 

   
   (2) Οδηγός για τον οποίο εφαρµόζεται το άρθρο 5(2)(β), ο οποίος 

διαπράττει αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται- 

   
   (α) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει το καθορισµένο στον παρόντα Νόµο όριο 
αλλά είναι µικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml, 
αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τον ένα µήνα ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν 
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υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500), 
    
   (β) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή 

στο αίµα υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51mg/100ml, 
αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 
82mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή/και σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000),  

    
   (γ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml, 
αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56 µg/100ml ή των 127 
mg/100ml, αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώµατος να κατέχει ή να 
λαµβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε 
από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές,  

    
   (δ) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο 

αίµα υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, 
αντίστοιχα, σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του 
δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια οδήγησης για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες 
ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές. 

    
   (3) Πρόσωπο που διαπράττει αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του 

εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 7, είναι 
ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο 
(2) έτη, ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 
ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώµατος να κατέχει ή να 
λαµβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο 
πάνω αναφερόµενες ποινές. 

   
   (4) Το ∆ικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που καταδικάσει 

πρόσωπο µε βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) και 
τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), να επιβάλει σε αυτό, 
επιπρόσθετα µε τις προβλεπόµενες στις εν λόγω παραγράφους 
ποινές, στέρηση του δικαιώµατος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια 
οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) 
µήνες. 

   
   (5) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε µε βάση τα 

εδάφια (1) ή (2) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη 
του, οποιοδήποτε αδίκηµα που τιµωρείται µε βάση τα εν λόγω 
εδάφια, το ∆ικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες 
από τις προβλεπόµενες στα εδάφια αυτά.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 11Ζ του 
βασικού νόµου. 

6. Το άρθρο 11Ζ του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τις τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (€3.500)» (πέµπτη και έκτη γραµµή), µε τη φράση «οκτώ χιλιάδες 
ευρώ (€8.000)»·  
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  (β) µε την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του σηµείου της τέλειας 

µε άνω και κάτω τέλεια και την προσθήκη αµέσως µετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  

 
 
 

41(Ι) του 2016 
102(Ι) του 2017. 

«Νοείται ότι, το ∆ικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα των πιο πάνω ποινών και 
νοουµένου ότι το πρόσωπο αιτηθεί στο ∆ικαστήριο έκδοση διατάγµατος θεραπείας, 
να εκδώσει διάταγµα θεραπείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί 
Θεραπείας Κατηγορούµενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτηµένων Νόµου.»· και  

  
  (γ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3): 
  
  «(3) Πρόσωπο που εµποδίζει µέλος της Αστυνοµίας να ασκήσει τις χορηγούµενες 

στο εδάφιο (10) του άρθρου 11Γ εξουσίες είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες 
ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (€2.000) ευρώ.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του βασικού 
νόµου. 

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «τις 
πεντακόσιες λίρες» (έκτη γραµµή), µε τη λέξη και τον αριθµό «τα χίλια ευρώ 
(€1.000)». και 
 

  (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «τρεις» (τρίτη 
γραµµή) µε τη λέξη και τον αριθµό «έξι (6)» και µε την αντικατάσταση των 
λέξεων «τις πεντακόσιες λίρες» (τέταρτη και πέµπτη γραµµή), µε τη λέξη και 
τον αριθµό «τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)».  

   
  (γ) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «τα χίλια 

εφτακόσια ευρώ (€1.700)» (πέµπτη και έκτη γραµµή), µε τη φράση «τις δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000).»· και 

   
  (δ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 
 
 «(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε µε βάση τα εδάφια (1), 
(2), (3), (4) και (5) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, 
οποιοδήποτε αδίκηµα που τιµωρείται µε βάση το εν λόγω εδάφιο, το 
∆ικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόµενες 
στο εν λόγω εδάφιο.». 

  
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 
8. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020. 

  
 


