
Αυξημένες ποινές - ενδεικτικά

Αναθεώρηση 
των ποινών 
που αφορούν 
τις τροχαίες 
παραβάσεις

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 
τίθενται σε ισχύ οι νέες πρόνοιες 
στις νομοθεσίες που αφορούν τις 
τροχαίες παραβάσεις.

Οι αναθεωρημένες ποινές 
στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό 
της νομοθεσίας, στη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας και στη 
συμμόρφωση των πολιτών με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάθετε περισσότερα για όλες 
τις αναθεωρημένες ποινές  στην 
ιστοσελίδα:

ΕΞΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΟΔΗΓΗΣΗ
Χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι 
τρίτου

€200

Χωρίς πιστοποιητικό καταλληλόλητας 
για λεωφορεία ή φορτηγά μηχανοκίνητου 
οχήματος βαρέως τύπου

€300

Χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας 
οποιουδήποτε άλλου τύπου οχήματος

€150

Οδήγηση ακινητοποιημένου οχήματος €85

ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση στέρησης του δικαιώματος κατοχής 
ή λήψης άδειας οδήγησης, τότε εφαρμόζονται για 
τρία έτη οι αυστηρότητες ποινές/όρια που ισχύουν 
για τους νέους οδηγούς, π.χ. μειωμένα όρια αλκοόλ 
και αυξημένες ποινές για αλκοόλ, ναρκωτικά, και 
συνδυασμό αυτών με ταχύτητα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΤΑΝ
• Το όχημα είναι σταθμευμένο ή εγκαταλελειμμένο 

σε οποιαδήποτε οδό παράνομα ή/και επικίνδυνα ή 
κατά τρόπο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία 

• Ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να ανευρεθεί ή αρνείται  
ή παραλείπει να το μετακινήσει

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Όπου δεν υπάρχει ασφαλιστήριο έγγραφο που αφορά 

ευθύνη έναντι τρίτου 
• Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ 
• Άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για έλεγχο 

αλκοόλ

www.roadsafetycyprus.gov.cy Επέκταση προθεσμίας πληρωμής 
για εξώδικα άνω των €100  
Τα εξώδικα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων άνω  
των €100 πληρώνονται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσής τους, διαφορετικά το ποσό θα 
αυξάνεται κατά 50%.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης μετά από 45 ημέρες από 
την έκδοση εξώδικου προστίμου θα ασκείται δίωξη.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Οδήγηση χωρίς ισχύουσα 
άδεια οδήγησης (της οποίας 
η διοικητική ισχύς έληξε) και 
οδήγηση κατά παράβαση όρου 
που επιβλήθηκε από τον Έφορο 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων στην 
άδεια οδήγησης

Εξώδικο πρόστιμο 
€50

ΑΜΕΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ 
Αμελής οδήγηση Φυλάκιση 6 μηνών ή/και 

πρόστιμο €1.500

Αμελής οδήγηση και πρόκληση 
ζημιάς σε περιουσία

Φυλάκιση 1 έτους ή/και 
πρόστιμο €3.000

Αμελής οδήγηση και πρόκληση 
σωματικής βλάβης

Φυλάκιση 2 ετών ή/και 
πρόστιμο €6.000

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
• Φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 

3 έτη ή/και
• Χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €8.000 ευρώ ή
• Στέρηση της ικανότητας κατοχής/έκδοσης άδειας οδή-

γησης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ

ΕΞΩΔΙΚΟ  
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΒΑΘΜΟΙ 
ΠΟΙΝΗΣ

22-35μg / 100ml €125 1

36-55μg / 100ml €250 3

56-70μg / 100ml €500 4

>71μg / 100ml Παραπομπή στο Δικαστήριο

Νέοι και επαγγελματίες οδηγοί

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ

ΕΞΩΔΙΚΟ  
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΒΑΘΜΟΙ 
ΠΟΙΝΗΣ

9-22 μg / 100ml €125 1

23-35μg / 100ml €250 3

36-55μg / 100ml €500 4

>56μg / 100ml Παραπομπή στο Δικαστήριο

ΕΞΩΔΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Πάνω σε πεζοδρόμιο €100

Σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ €300

Στην αντίθετη πλευρά της πορείας του 
οχήματος

€100

Σε διπλή κίτρινη γραμμή €100

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

€300

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ
Σε διάβαση πεζών €200

Παράνομη προσπέραση €150

Διπλασιασμός ποινών

ΟΔΗΓΗΣΗ
ΕΞΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ 3 ΕΤΩΝ
Χωρίς ζώνη ασφαλείας €150 €300

Χωρίς κράνος €200 €400

Με μη ελεύθερα χέρια 
(χρήση τηλεφώνου)

€150 €300

Με μη ελεύθερα χέρια  
(χρήση άλλου 
αντικειμένου)

€85 —

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Εγκατάλειψη -  
Θάνατος

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη  
ή/και χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις €15.000 και στέρηση του 
δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης

Εγκατάλειψη -  
Σωματική 
βλάβη

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη  
ή/και χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις €10.000 και στέρηση του 
δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης

Εγκατάλειψη -  
Ζημιά σε 
περιουσία

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα  
ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις €3.000 και στέρηση του δικαιώματος 
κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες από την 
ημερομηνία της καταδίκης

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Νέες ποινές



Increase of existing penalties - 
indicative

New, amended 
and updated 
penalties for  
road traffic 
offences

New provisions in the legislations 
related to road traffic offences 
will be effective from the 1st of 
October 2020. The new, amended 
and updated penalties aim to 
improve road safety and increase 
citizens’ compliance with the 
Highway Code of Cyprus.

Detailed information can be found 
online at:

Extension of payment deadline 
for fines over €100  
Fines over €100 issued for traffic offences must be 
paid within 30 days from their date of issue or the 
amount is increased by 50%.

In case of non-payment after a period of 45 days 
from the date of issue, the person liable will be 
prosecuted.

DRIVING WITHOUT A DRIVER’S LICENSE
Driving without a valid driver’s 
license (expired validity) 
and driving in breach of a 
condition imposed on by the 
Superintendent of Motor 
Vehicles

Fine of €50

RECKLESS DRIVING
Reckless driving 6 months imprisonment 

and/or fine of €1.500

Reckless driving causing 
property damage

1 year imprisonment 
and/or fine of €3.000

Reckless driving causing 
personal injury

2 years imprisonment 
and/or fine of €6.000

DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ILLICIT DRUGS
• Imprisonment not exceeding 3 years and/or
• Fine not exceeding €8.000 euro or
• Driver’s license revocation or refusal for a period not 

exceeding 3 years

DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
BREATH ALCOHOL 
CONCENTRATION

FINE PENALTY 
POINTS

22-35μg / 100ml €125 1

36-55μg / 100ml €250 3

56-70μg / 100ml €500 4

>71μg / 100ml Referral to Court

New and professional drivers

BREATH ALCOHOL 
CONCENTRATION

FINE PENALTY 
POINTS

9-22 μg / 100ml €125 1

23-35μg / 100ml €250 3

36-55μg / 100ml €500 4

>56μg / 100ml Referral to Court

FINE

ILLEGAL PARKING
On a pavement €100

At reserved spots for the disabled €300

On the opposite side of the road €100

On a double yellow line €100

TRAFFIC LIGHT VIOLATION €300

OVERTAKING
On a pedestrian crossing €200

Illegal overtaking €150

FINE

DRIVING
Without a third-party insurance €200

Without an MOT for buses or heavy 
motor vehicle truck

€300

Without an MOT for driving any other 
type of vehicle

€150

An immobilized vehicle €85

DRIVERS UNDER SUPERVISION
In case of driver’s license revocation or refusal, the 
driver is put under supervision for 3 years. During that 
period stricter penalties and lower limits are applicable 
for specific offences, i.e. reduced alcohol limits and 
increased penalties for driving under the influence of 
alcohol or drugs and any combination of the two with 
driving over the speed limit

TOWING OF VEHICLES IN THE FOLLOWING CASES
• The vehicle is illegally and/or dangerously parked or 

abandoned in any street or it is obstructing traffic
• The vehicle’s owner cannot be located/contacted or 

refuses to move it

IMPOUNDING OF VEHICLES IN THE FOLLOWING CASES
• No valid third-party insurance is in place 
• Driver is under the influence of alcohol 
• Driver refuses to provide breath sample for  

alcohol test

Doubling of penalties 

DRIVING FINE

OFFENCE 
REPETITION 

WITHIN 3 YEARS
Without a seatbelt €150 €300

Without a helmet €200 €400

Distracted driving 
(use of mobile phone)

€150 €300

Distracted driving  
(use of other objects)

€85 —

FLEEING THE SCENE OF A ROAD CRASH
Hit-and-run  
(death)

Imprisonment for a maximum period 
of 5 years and/or fine not exceeding 
€15.000 and driving license revocation 
for a period not exceeding 2 years from 
the date of the conviction

Hit-and-run  
(personal 
injury)

Imprisonment for a maximum period 
of 2 years and/or fine not exceeding 
€10.000 and driving license revocation 
for a period not exceeding 2 years from 
the date of the conviction

Hit-and-run  
(property 
damage)

Imprisonment for a maximum period 
of 1 month and/or fine not exceeding 
€3.000 and driving license revocation 
for a period not exceeding 2 months 
from the date of the conviction

SPEED LIMIT VIOLATION

New penalties

www.roadsafetycyprus.gov.cy


