
 

47(I)/1997 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 1 of 62 

 

Σηµείωση Εκδότη: 
 
Επειδή οι Πίνακες του πιο κάτω Νόµου έχουν τροποποιηθεί τόσο µε τροποποιητικούς Νόµους όσο και 
µε Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις [Κ.∆.Π.] παρακαλώ να σηµειωθεί ότι οι Πίνακες που περιέχονται 
από την παρούσα Ενοποίηση και µετά θα ενηµερώνονται / τροποποιηούνται αναλόγως. 
Έχουν περιληφθεί οι πιο κάτω Κ.∆.Π. 143/1998, 132/1999, 209/2000, 133/2002, 550/2003, 811/2004, 
573/2005, 372/2007, 210/2008, 316/2008, 359/2008, 15/2010, 444/2010, 450/2010, 407/2012, 249/2014, 
534/2014. 
 

Ν. 47(Ι)/97 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 47(I) του 1997 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ∆ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012 
99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2015 
44(Ι) του 2016 
20(Ι) του 2017 

135(Ι) του 2018. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµοι του 
1997 έως 2018. 

Ερµηνεία. 2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 210, 

6.8.2008 σ. 1. 

“Απόφαση 2008/615/∆ΕΥ” σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο 
«Απόφαση 2008/615/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά µε την 
αναβάθµιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήµατος», η οποία υιοθετήθηκε µε την απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµό 73.662· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της E.E..L 210, 
6.8.2008 σ. 12. 

“Απόφαση 2008/616/∆ΕΥ” σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο 
«Απόφαση 2008/616/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρµογή της 
απόφασης 2008/615/∆ΕΥ σχετικά µε την αναβάθµιση της διασυνοριακής συνεργασίας, 
ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του διασυνοριακού 
εγκλήµατος», η οποία υιοθετήθηκε µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ 
αριθµό 73.662· 
 

111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

«αρχή τοπικής διοίκησης» σηµαίνει Συµβούλιο ∆ήµου και Κοινοτικό Συµβούλιο τα οποία 
εγκαθιδρύονται δυνάµει των περί ∆ήµων και των περί Κοινοτήτων Νόµων, αντίστοιχα· 
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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 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(I) του 1992 
54(I) του 1992 
87(I) του 1992 
23(I) του 1994 
37(I) του 1995 
8(I) του 1996 

65(I) του 1996 
85(I) του 1996 
20(I) του 1997 

112(I) του 2001 
127(I) του 2001 
128(I) του 2001 
139(I) του 2001 
153(I) του 2001 

23(I) του 2002 
86(I) του 1999 
5(I) του 2000. 

 

 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

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

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

169(Ι) του 2011 
52(Ι) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013. 

 

«Αστυνοµία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αστυνοµίας Νόµος· 

2 του 27(Ι) του 
2006. 

73(Ι) του 2004 
94(Ι) του 2005 

28(Ι) του 2006. 
 

«“αστυνοµικός” σηµαίνει ‘µέλος της Αστυνοµίας’ κατά την έννοια που προσδίδεται στον 
όρο αυτό δυνάµει του περί Αστυνοµίας Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

“αυτοµατοποιηµένη αναζήτηση” σηµαίνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την 
εξέταση βάσεων δεδοµένων της ∆ηµοκρατίας, άλλου κράτους µέλους ή περισσότερων του 
ενός κράτους µέλους ή όλων των άλλων κρατών µελών ή των συµµετεχουσών τρίτων 
χωρών· 
 

 
 

Πίνακες. 

"δίωξη" σηµαίνει ποινική δίωξη ασκούµενη σε σχέση µε πράξη ή παράλειψη που συνιστά 
αδίκηµα κατά παράβαση των νόµων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται 
στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάµει του 
άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερµηνεύεται ανάλογα· 
 
"ειδοποίηση" σηµαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου· 
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2 του 20(Ι) του 
2017. 

24(Ι) του 2017. 
 

«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµου· 
 

 "εξώδικο πρόστιµο" σηµαίνει το πρόστιµο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε 
γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήµατος ή της αναφοράς στη νοµοθετική 
διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκηµα, καθώς και τη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5, εκδιδόµενη ειδοποίηση, και περιλαµβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόµενη 
δυνάµει του άρθρου 6· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

 
86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 
5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 
1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999 

117(Ι) του 1999 
61(Ι) του 2000 
80(Ι) του 2000 
81(Ι) του 2000 

110(Ι) του 2000 
38(Ι) του 2001 
94(Ι) του 2001 
98(Ι) του 2001 
20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2003 
243(Ι) του 2004 
255(Ι) του 2004 
270(Ι) του 2004 
153(Ι) του 2005 

6(Ι) του 2006 
71(Ι) του 2006 

145(Ι) του 2006 
107(Ι) του 2007 

5(Ι) του 2008 
102(Ι) του 2008 
113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 
8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 
109(Ι) του 2012 
166(Ι) του 2012 

“ιδιοκτήτης”, όταν η ∆ηµοκρατία είναι το κράτος µέλος ταξινόµησης, έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµο, ή, όταν το κράτος µέλος ταξινόµησης δεν είναι η ∆ηµοκρατία, σηµαίνει 
το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου καταχωρίζεται το όχηµα σύµφωνα µε το δίκαιο άλλου 
κράτους µέλους ταξινόµησης· 
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100(Ι) του 2013 
1(Ι) του 2014 

11(Ι) του 2014 
121(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2014 
172(Ι) του 2014 

10(Ι) του 2015 
24(Ι) του 2015 

29(Ι) του 2015. 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“κράτος µέλος” σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“κράτος µέλος ταξινόµησης” σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία ή άλλο κράτος µέλος που εξέδωσε 
τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος µε το οποίο διεπράχθη η παράβαση· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“κράτος µέλος της παράβασης” σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία η άλλο κράτος µέλος στο οποίο 
διαπράχθηκε η παράβαση· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

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.

“µη χρήση της ζώνης ασφαλείας” σηµαίνει την παράβαση των σχετικών µε τη χρήση 
ζώνης ασφαλείας διατάξεων του Μέρους III του περί Οδικής Ασφάλειας Νόµου· 

2 του 74(Ι) του 
2015.

Πίνακας II.

“µη χρήση προστατευτικού κράνους” σηµαίνει τη µη χρήση προστατευτικού κράτους, 
όπως ορίζεται στον Πίνακα II του παρόντος Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“µηχανοκίνητο όχηµα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του 
περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“µοτοσικλέτα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

Πίνακας VI.

“οδήγηση σε κατάσταση µέθης” σηµαίνει την οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης 
οινοπνεύµατος που προκαλεί διαταραχή, όπως ορίζεται στον Πίνακα VI του παρόντος 
Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015.

“οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 9 του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

Πίνακας II. 

“παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηµατοδότη” σηµαίνει τη διέλευση οχήµατος µε κόκκινο 
ή παραβίαση άλλου σήµατος, όπως ορίζεται στον Πίνακα II του παρόντος Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτον (I): 

8.3.1984 
22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

“παράνοµη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την 
οδήγηση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (14) του 
Κανονισµού 58 των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών· 
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21.7.1989 
27.12.1991 

12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 
12.3.1999 
7.7.2000 
7.7.2000 

14.7.2000 
 22.12.2000 

2.2.2001 
9.3.2001 

16.3.2001 
27.4.2001 

30.11.2001 
28.12.2001 

22.2.2002 
29.11.2002 

9.5.2003 
18.7.2003 
25.7.2003 
3.10.2003 

31.10.2003 
30.1.2004 
13.2.2004 
20.2.2004 
30.4.2004 

12.11.2004 
10.12.2004 
31.12.2004 

24.3.2005 
15.4.2005 
3.6.2005 
8.7.2005 

29.7.2005 
24.3.2006 

15.12.2006 
19.5.2008 
22.5.2009 
22.5.2009 
12.3.2010 
9.7.2010 

17.12.2010 
6.7.2012 

30.11.2012 
25.7.2014. 

 
 "πρόσθετη επιβάρυνση" σηµαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάµει του άρθρου 
6(2)· 
 

2 του 99(Ι) του 
2012. 

«Υγειονοµικός Επιθεωρητής» ∆ιαγράφηκε µε το 2 του 20(Ι) του 2017. 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

Πίνακας II. 

“υπέρβαση ορίου ταχύτητας” σηµαίνει την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν 
στη ∆ηµοκρατία για την οδό και τον τύπο του οικείου οχήµατος, σύµφωνα µε τον Πίνακα 
II του παρόντος Νόµου· 
 

2 του 74(Ι) του 
2015. 

“χρήση απαγορευµένης λωρίδας” σηµαίνει στάθµευση ή εγκατάλειψη οχήµατος κατά 
παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (9) του Κανονισµού 58, οδήγηση 
µηχανοκίνητου οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 66∆, οδήγηση 
σε λωρίδα προοριζόµενη για την αντίθετη κατεύθυνση κατά παράβαση των διατάξεων του 
Κανονισµού 66Ε, και χρήση της κεντρικής διαχωριστικής λωρίδας κατά παράβαση των 
διατάξεων του Κανονισµού 66Θ των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµών. 
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 (2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόµου σε άλλο νόµο ή κανονισµό, θεωρείται αναφορά 
και σε άρθρα του εν λόγω Νόµου ή Κανονισµού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν 
προϋφιστάµενα άρθρα ή κανονισµούς. 
 

Αδικήµατα που 
τιµωρούνται χωρίς 
να ασκείται δίωξη. 

3.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρµόζεται για τα 
αδικήµατα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα αν τα 
αδικήµατα αυτά απαντώνται και σε νόµους ή κανονισµούς άλλους από τους 
αναφερόµενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του— 
 
(α) Καθορίζει τις περιοχές στις οποίες θα εφαρµόζεται ο Νόµος. 
 

 (β) ∆ιαγράφηκε µε το 2(α) του 44(Ι) του 2016. 
 

2(β) του 44(Ι) του 
2016. 

2(β) του 90(Ι) του 
2012. 

2 του 127(Ι) του 
2010. 

(γ) Τροποποιεί τα εξώδικα πρόστιµα τα οποία αναγράφονται στους Πίνακες µε την 
αντικατάστασή τους µε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσά µεταξύ του κατώτατου ορίου των 
οκτώ ευρώ €8 και του ανώτατου ορίου των ογδόντα πέντε ευρώ (€85), νοουµένου ότι το 
εξώδικο πρόστιµο δεν υπερβαίνει το µέγιστο ποσό του προστίµου που προβλέπει ο νόµος 
ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4. 
 

Αδικήµατα που 
επιδέχονται 

εξώδικη ρύθµιση. 

4. Τα αδικήµατα τα οποία περιλαµβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για εξώδικη 
ρύθµιση είναι αδικήµατα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόµου ή διοικητικής 
πράξης, και που τιµωρούνται µε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις £2.000 ή µε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και µε τις δύο ποινές. 
 

Επίδοση 
ειδοποίησης σε 

αδικοπραγούντες. 
2 του 82(Ι) του 

2000. 

5.—(1) Αν αστυνοµικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκηµα που 
εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδώσει µέσα σε χρονικό 
διάστηµα σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία διάπραξης του αδικήµατος στο 
πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να 
απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκηµα, αφού πληρώσει το εξώδικο 
πρόστιµο. Καµιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιµο καταβληθεί, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, πριν από την πάροδο τριάντα ηµερών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης. 
 
 

3 του 74(Ι) του 
2015. 

(1Α) Αν αστυνοµικός διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει 
αδίκηµα που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11Α, είναι πολίτης κράτους µέλους, τότε 
για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του, η γραπτή ειδοποίηση 
που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επιδίδεται στο πρόσωπο αυτό στη γλώσσα του εγγράφου 
του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος, εφόσον είναι διαθέσιµη, ή σε µια από τις 
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους ταξινόµησης. 
 

 (2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνοµικό, µε βάση το εδάφιο (1), χορηγείται— 
 

 
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 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 του 1987 

39 του 1988 
204 του 1988 

(α) Σε τροχονόµο ή σε άλλο υπάλληλο δήµου, αλλά µόνο για αδικήµατα σε σχέση µε 
καθήκοντα που καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δυνάµει του περί ∆ήµων 
Νόµου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν. 
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119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(I) του 1992 
54(I) του 1992 
87(I) του 1992 
23(I) του 1994 
37(I) του 1995 
8(I) του 1996. 

 
 (β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρµόδιο για την εφαρµογή νόµων 
ή διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτηµένους 
εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού. 
 

4 του 52(Ι) του 
2002. 

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

2 του 96(Ι) του 
2010. 

46(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1997 
75(Ι) του 2000 
43(Ι) του 2002 
95(Ι) του 2008 

134(I) του 2009. 
Πίνακας IV. 

 

(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
δεόντως εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, µόνο για 
αδικήµατα δυνάµει του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV. 

3 του 20(Ι) του 
2017. 

24(Ι) του 2017. 

(ε) Σε εξουσιοδοτηµένο λειτουργό για αδικήµατα δυνάµει των διατάξεων του περί 
Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµου και των Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού. 
 

2 του 124(Ι) του 
2013. 

 
 Κεφ. 154. 
3 του 1962 

 43 του 1963 
 41 του 1964 
 69 του 1964 
 70 του 1965 
 5 του 1967 

 58 του 1967 
 44 του 1972 
 92 του 1972 
 29 του 1973 
 59 του 1974 
 3 του 1975 

 13 του 1979 
 10 του 1981 
 46 του 1982 
 86 του 1983 

 186 του 1986 
 111 του 1989 
 236 του 1991 
 6(I) του 1994 
 3(I) του 1996 

 99(I) του 1996 
 36(I) του 1997 
 40(I) του 1998 
 45(I) του 1998 
 15(I) του 1999 
 37(I) του 1999 
 38(I) του 1999 

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθµισης του 
αδικήµατος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού 
Κώδικα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που 
χορηγείται σε αστυνοµικό µε βάση το εδάφιο (1) χορηγείται-  
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 129(I) του 1999 
 30(I) του 2000 
 43(I) του 2000 
 77(I) του 2000 

 162(I) του 2000 
 169(I) του 2000 
 181(I) του 2000 
 27(I) του 2001 
 12(I) του 2002 
 85(I) του 2002 

 144(I) του 2002 
 145(I) του 2002 
 25(I) του 2003 
 48(I) του 2003 
 84(I) του 2003 

 164(I) του 2003 
 124(I) του 2004 
 31(I) του 2005 
 18(I) του 2006 

 130(I) του 2006 
 126(I) του 2007 
 127(I) του 2007 
 70(I) του 2008 
83(I) του 2008 
64(I) του 2009 
56(Ι) του 2011 
72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 
167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 
95(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012 
125(Ι) του 2013. 

 (α) σε τροχονόµο ή άλλο υπάλληλο δήµου, εξουσιοδοτηµένο από τον οικείο δήµαρχο, στα 
όρια του οικείου δήµου, 
 
(β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού 
εκτός δηµοτικών ορίων, 
 
(γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συµβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας, 
 
(δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτηµένο από την οικεία αρχή. 
 

3 του 44(Ι) του 
2016. 

50(Ι)του 2016. 

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθµισης 
των αδικηµάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 του περί Κέντρων 
Αναψυχής (Άδειες Εκποµπής Ήχου) Νόµου του 2016, η εξουσία που χορηγείται σε 
αστυνοµικό µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) χορηγείται σε επιθεωρητή ηχητικής 
ρύπανσης δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 2 του εν λόγω Νόµου. 

 
Άσκηση δίωξης και 

αύξηση του 
εξώδικου 

προστίµου µετά την 
επίδοση της 
ειδοποίησης. 

6.—(1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου 
στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσης 
της. 
 
(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το 
εξώδικο πρόστιµο που αναφέρεται σε αυτή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιµο αυξάνεται µε την προσθήκη σε αυτό 
ποσού ίσου µε το µισό του εν λόγω. 
 

3 του 127(Ι) του 
2010. 

Τόπος και τρόπος 
πληρωµής 
εξώδικου 

προστίµου. 

7. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 73 των περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών, ανάλογα µε την αρχή που εκδίδει το 
εξώδικο πρόστιµο, η πληρωµή του εν λόγω προστίµου γίνεται ως ακολούθως: 
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Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 
8.4.1989 

21.7.1989 
27.12.1991 

12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 
12.3.1999 
7.7.2000 
7.7.2000 

14.7.2000 
22.12.2000 

2.2.2001 
9.3.2001 

16.3.2001 
27.4.2001 

30.11.2001 
28.12.2001 

22.2.2002 
29.11.2002 

9.5.2003 
18.7.2003 
25.7.2003 
3.10.2003 

31.10.2003 
13.2.2004 
20.2.2004 
30.4.2004 

12.11.2004 
10.12.2004 
31.12.2004 

24.3.2005 
15.4.2005 
3.6.2005 
8.7.2005 

29.7.2005 
24.3.2006 

15.12.2006 
19.5.2008 
22.5.2009 
22.5.2009 
12.3.2010 
9.7.2010. 

  
 (α) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδίδεται από αστυνοµικό, 

η πληρωµή γίνεται σε οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό 
ίδρυµα συµβεβληµένη ή συµβεβληµένο µε τον πάροχο ή τους παρόχους 
πληρωµών που επιλέγει η ∆ηµοκρατία, εφόσον η εµπορική τράπεζα ή το 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα συµφωνεί να αποδέχεται πληρωµές εξώδικων 
ρυθµίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο· 

   
 (β) σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια ∆ήµου και η 

ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδόθηκε από τροχονόµο ή άλλο εκπρόσωπο 
του ∆ήµου, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του ∆ήµου όπως αναφέρεται στην 
ειδοποίηση· 
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 (γ) σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια Κοινοτικού 
Συµβουλίου ή ορισµένης Επαρχίας και η ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή 
άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των νόµων και των 
διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή από τους 
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωµή 
γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού Συµβουλίου ή Επάρχου· 

   
 (δ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Τουριστικό Λειτουργό ή 

Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, η πληρωµή 
γίνεται στα γραφεία του εν λόγω Οργανισµού· 

   
 (ε) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή 

Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωµή γίνεται στο 
Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθµό που αναφέρεται 
στην ειδοποίηση· 
 

4(α) του 99(Ι) του 
2012. 

(στ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονοµικό Επιθεωρητή, η 
πληρωµή γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του 
Υπεύθυνου Ιατρικού Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
 

  (2) Το εξώδικο πρόστιµο καταβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο η αρµόδια αρχή ορίζει, 
συµπεριλαµβανοµένων της πληρωµής σε µετρητά, της πληρωµής µε τραπεζική επιταγή 
ή µέσω διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωµής σε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό 
πιστωτικό ίδρυµα, µε οποιοδήποτε τρόπο συµφωνηθεί µε την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυµα. 

  
  (3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκηµα, δυνάµει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για 
το εν λόγω αδίκηµα. 

  
 
 
 

4(β) του 99(Ι) του 
2012. 

 (4) Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου ∆ήµου ή του Κοινοτικού Συµβουλίου ή του 
Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού 
Γραφείου ή του Κτηνιατρικού Σταθµού ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος 
Ιατρικός Λειτουργός ή τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή το 
Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, όπου γίνεται η πληρωµή του εξώδικου προστίµου, εκδίδει σε 
καθορισµένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωµή αυτή, το οποίο υπογράφει και το 
οποίο ακολούθως, σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της 
πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος: 

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται µέσω ηλεκτρονικού 

συστήµατος πληρωµής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής 
απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του 
αδικήµατος. 
 

Περιεχόµενο της 
ειδοποίησης. 

8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάµει του άρθρου 5— 
 
(α) Καθορίζει το αδίκηµα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση 
συγκεκριµένης διάταξης νόµου ή κανονισµού. 
 
(β) Παρέχει σε συντοµία κάθε στοιχείο του αδικήµατος που κρίνεται αναγκαίο για να 
δικαιολογηθεί ο προβαλλόµενος ισχυρισµός. 
 
(γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για 
το αδίκηµα. 
 
(δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίµου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν 
πληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, αυξάνεται κατά το ήµισυ. 
 
(ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιµο δύναται να πληρωθεί. 
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4 του 82(Ι) του 

2000 
 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 

64 του 1 978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(I) του 1992 
5(I) του 1993 

28(I) του 1993 
49(I) του 1994 
5(I) του 1996 

45(I) του 1996 
95(I) του 1996 
56(I) του 1998 
1(I) του 1999 

18(I) του 1999 
66(I) του 1999 

117(I) του 1999 
61(I) του 2000 
80(I) του 2000 

81(I) του 2000. 
 

(στ) Παραθέτει τους βαθµούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκηµα είναι µεταξύ 
εκείνων που η εξώδικη ρύθµιση επιτρέπεται µόνο µε την επιβολή βαθµών και εξώδικου 
προστίµου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθµιση απαιτεί 
σύµφωνα µε τους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµους του 
1972 µέχρι (Αρ. 3) του 2000. 
 

Επικόλληση 
ειδοποίησης στο 

όχηµα. 

9.—(1) Σε περίπτωση που αστυνοµικός εντοπίζει όχηµα αναφορικά µε το οποίο εύλογα 
πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αδίκηµα που εµπίπτει στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, αυτός δύναται να ενεργήσει, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, µε τον 
ίδιο τρόπο όπως αν είχε εξεύρει το πρόσωπο το οποίο, µε βάση το άρθρο 5(1), εύλογα θα 
πίστευε ότι διέπραξε το αδίκηµα και ακολούθως επικολλά στο όχηµα την ειδοποίηση, η 
οποία θεωρείται ότι δόθηκε στο πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. 
 
(2) Η εξουσία που, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), χορηγείται σε αστυνοµικό χορηγείται 
επίσης και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 5, αλλά µόνο όσον αφορά αδικήµατα σε σχέση µε καθήκοντα τα οποία 
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει του περί ∆ήµων Νόµου, 
ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτά. 
 
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο ιδιοκτήτης του οχήµατος τεκµαίρεται ότι είναι το 
πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. 
 

Απαγόρευση 
αφαίρεσης της 
ειδοποίησης. 

10. Η αφαίρεση ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέµβαση σε ειδοποίηση που 
επικολλήθηκε, δυνάµει του άρθρου 9, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο 
οδηγός ή ο υπεύθυνος για το όχηµα ή το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα ή άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί µε την άδεια των πιο πάνω προσώπων συνιστά αδίκηµα το οποίο 
τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα λίρες. 
 

Η πληρωµή 
εξώδικου 

προστίµου δεν 
αποτελεί καταδίκη. 

11. Η εξώδικη ρύθµιση αδικήµατος και η πληρωµή εξώδικου προστίµου, µε βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όµως δύναται να 
λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιµέτρηση της ποινής σχετικά µε τη 
διάπραξη άλλων παρόµοιων αδικηµάτων. 
 

4 του 74(Ι) του 2015.
∆ιασυνοριακή 

ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ 
της ∆ηµοκρατίας και 

11Α. (1) Για σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 11 Α, 11Β και 11Γ, ως εθνικό σηµείο 
επαφής της ∆ηµοκρατίας ορίζεται το Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 
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άλλων κρατών 
µελών.

(2) Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και των άλλων 
κρατών µελών σχετικά µε τις πιο κάτω τροχαίες παραβάσεις, επιτρέπεται όταν οι εν λόγω 
παραβάσεις διαπράττονται στη ∆ηµοκρατία µε όχηµα που έχει αριθµό κυκλοφορίας 
κράτους µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία: 
 
(α) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας· 
 
(β) µη χρήση της ζώνης ασφαλείας· 
 
(γ) παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηµατοδότη· 
 
(δ) οδήγηση σε κατάσταση µέθης· 
 
(ε) οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών· 
 
(στ) µη χρήση προστατευτικού κράνους· 
 
(ζ) χρήση απαγορευµένης λωρίδας· και 
 
(η) παράνοµη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την 
οδήγηση. 
 
(3) Για την έρευνα των προβλεπόµενων στο εδάφιο (2) τροχαίων παραβάσεων που 
αφορούν την οδική ασφάλεια, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει στα εθνικά σηµεία 
επαφής των άλλων κρατών µελών, την πρόσβαση στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων, µε εξουσία να διεξάγουν, µέσω του Ευρωπαϊκού Συστήµατος πληροφοριών για 
οχήµατα και άδειες οδήγησης (Eucaris) σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Απόφασης 
2008/616/∆ΕΥ, αυτοµατοποιηµένη έρευνα όσον αφορά- 
 
(α) ∆εδοµένα που αφορούν οχήµατα, και 
 
(β) δεδοµένα που αφορούν ιδιοκτήτες ή κατόχους οχηµάτων. 
 

Πίνακας VIII.

(4) Τα προβλεπόµενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) δεδοµένα που είναι 
αναγκαία για την έρευνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στον Πίνακα 
VIII. 
 
(5) Σε περίπτωση που η ∆ηµοκρατία είναι το κράτος µέλος της παράβασης, κάθε έρευνα 
υπό τη µορφή εξερχόµενων αιτήσεων διεξάγεται από την Αστυνοµία µέσω του εθνικού 
σηµείου επαφής χρησιµοποιώντας τον πλήρη αριθµό εγγραφής του οχήµατος. 
 

Πίνακας VIII.

(6) Οι προβλεπόµενες στο εδάφιο (5) έρευνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήµατος της Απόφασης 2008/616/∆ΕΥ, εκτός 
ως προς τα δεδοµένα που εκτίθενται στο σηµείο 1 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήµατος της 
Απόφασης 2008/616/∆ΕΥ, για τα οποία εφαρµόζεται ο Πίνακας VIII του παρόντος Νόµου. 
 
(7) Σε περίπτωση που η ∆ηµοκρατία είναι το κράτος µέλος της παράβασης, η Αστυνοµία 
χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που έλαβε για να εντοπίσει το πρόσωπο που ευθύνεται 
προσωπικά για τις προβλεπόµενες στο εδάφιο (2) τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την 
οδική ασφάλεια. 
 
(8) Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει ότι 
η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µε διαλειτουργικά ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς 
ανταλλαγή δεδοµένων που αφορούν άλλες βάσεις δεδοµένων. 
 

(9) Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται 
κατά τρόπο ασφαλή και οικονοµικά αποδοτικό και διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και 
προστασία των διαβιβαζόµενων δεδοµένων, µε την κατά το δυνατό χρήση υφιστάµενων 
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Πίνακας VIII.

λογισµικών εφαρµογών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/∆ΕΥ, 
καθώς και τροποποιηµένων εκδόσεων των εν λόγω λογισµικών εφαρµογών, σύµφωνα µε 
τον Πίνακα VIII του παρόντος Νόµου και µε τα σηµεία 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 του 
Παραρτήµατος της Απόφασης 2008/616/∆ΕΥ. 
 
(10) Οι τροποποιηµένες εκδόσεις των λογισµικών εφαρµογών διασφαλίζουν τόσο την 
επιγραµµική ανταλλαγή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, όσο και την ανταλλαγή 
παρτίδων δεδοµένων και η τελευταία επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή 
απαντήσεων σε ένα µόνο µήνυµα. 
 

4 του 74(Ι) του 
2015.

Εκθέσεις προς την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

11Β. (1) Η Αστυνοµία υποβάλλει ολοκληρωµένη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 
την 6η Μαΐου 2016 και ακολούθως κάθε δύο (2) έτη. 
 

(2) Η ολοκληρωµένη έκθεση περιλαµβάνει – 
 
(α) Τον αριθµό των αυτοµατοποιηµένων αναζητήσεων που διεξήχθησαν από την 
Αστυνοµία και απεστάλησαν στο εθνικό σηµείο επαφής του κράτους µέλους ταξινόµησης 
µετά από παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας, καθώς και το είδος 
των παραβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και τον αριθµό των αιτήσεων που 
δεν απαντήθηκαν· και 
 
(β) περιγραφή της κατάστασης στη ∆ηµοκρατία όσον αφορά την αντιµετώπιση τροχαίων 
παραβάσεων σχετικά µε την οδική ασφάλεια, µε βάση το ποσοστό τέτοιων παραβάσεων 
που συνοδεύονται από γραπτή ειδοποίηση. 
 

4 του 74(Ι) του 
2015.

Προστασία 
προσωπικών 
δεδοµένων.

138(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012.

11Γ. (1) Οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόµου) Νόµου εφαρµόζονται στα προσωπικά δεδοµένα που αποτελούν 
αντικείµενο επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

(2) Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, 
διορθώνονται εντός εύλογης προθεσµίας στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή 
διαγράφονται ή κλειδώνονται εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 
και 12 του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου) Νόµου και ορίζει προθεσµία για την αποθήκευση των δεδοµένων αυτών σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 
του Ατόµου) Νόµου. 
 
(3) Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι όλα τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας χρησιµοποιούνται µόνο για τους 
σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α του παρόντος Νόµου: 
 
Νοείται ότι, για την προστασία των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, των 
οποίων τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο εφαρµόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου. 
 
(4) Όλες οι διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στις 
Αποφάσεις 2008/615/∆ΕΥ και 2008/616/∆ΕΥ εφαρµόζονται και επί των προσωπικών 
δεδοµένων που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου. 
 
(5) Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να πληροφορείται σχετικά µε τα προσωπικά του 
δεδοµένα τα οποία καταγράφηκαν στη ∆ηµοκρατία, ως κράτους µέλους ταξινόµησης και 
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τα οποία διαβιβάστηκαν στο κράτος µέλος της παράβασης, περιλαµβανοµένης της 
ηµεροµηνίας της αίτησης και της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους παράβασης. 
 

Έκδοση 
Κανονισµών. 

12. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ρυθµίσει µε την έκδοση Κανονισµών 
οποιοδήποτε ζήτηµα είναι συναφές µε την εφαρµογή του Νόµου αυτού και ειδικότερα— 
 

4 του 127(Ι) του 
2010. 

(α) τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαµβάνει και τον τόπο πληρωµής του εξώδικου 
προστίµου. 
 

 (β) Τα καθήκοντα των αστυνοµικών και άλλων λειτουργών, σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(γ) Γενικά κάθε ζήτηµα που χρήζει καθορισµού, δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

Κατάργηση. 
Κεφ. 152. 

84 του 1963 
19 του 1975 
4 του 1979 

21 του 1983 
85 του 1986 

59 του 1991. 
 

13. Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος, Κεφ. 152, και οι περί Εξωδίκου 
Ρυθµίσεως Τροχαίων Αδικηµάτων Νόµοι του 1963 έως 1991 καταργούνται. 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κ.∆.Π. 372/2007, 316/2008, 2 του 135(Ι)/2018, ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Κ.∆.Π. 444/2010, Ν. 90(Ι)/2012, Κ.∆.Π. 534/2014, 3 του 135(Ι)/2018  ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Ο∆ΗΓΗΣΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ III: ΟΧΛΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Κ.∆.Π. 133/2002, Κ.∆.Π. 811/2004, Κ.∆.Π. 372/2007, Κ.∆.Π. 359/2008, Κ.∆.Π. 
15/2010, Κ.∆.Π. 249/2014, Ν. 44(Ι)/2016 Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ V: Κ.∆.Π 450/2010. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI: 4(α) του 90(Ι) του 2012. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VII: 
 

Καν. 3 της Κ.∆.Π. 407/2012, 4 του 20(Ι) του 2017. Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ 
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII: 
 

5 του 74(Ι) του 2015. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11A ΚΑΙ  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 11A 

 
 

Ο Πίνακας Ι του Νόµου έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 372/2007. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 316/2008 

Έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 2 του Ν. 135(Ι)/2018 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 

 
Τα αδικήµατα κατά παράβαση των Νόµων ή των Κανονισµών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη 
ρυθµίζονται εξώδικα µε το πρόστιµο που καθορίζεται στην πέµπτη στήλη. 
 
Αυξ. 
Αρ. 

Περιγραφή 
Αδικήµατος 

Νόµος ή ∆ευτερογενής 
Νοµοθεσία 

συµπεριλαµβανοµένων 
Κανονισµών 

Άρθρο/ 
Κανονισµός 

Καθορισµένο 
Πρόστιµο 

1 Πεζός - δεν υπακούει 
σε σήµατα τροχαίας για 
τον έλεγχο των πεζών. 
 
 
Πεζός - δεν υπακούει 
σε σήµατα τροχαίας για 
τον έλεγχο των πεζών. 
 

Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις 
και Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Έγκωµης του 1968. 
 
Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις 
και Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Στροβόλου του 1968-1984. 
 

Καν. 9(δ). 
 
 
 
 

Καν. 9(δ). 

€50 

2 Πεζός - δεν 
χρησιµοποιεί διάβαση 
πεζών όταν αυτή 
βρίσκεται σε απόσταση 
300 ποδών. 
 
Πεζός - δεν 
χρησιµοποιεί διάβαση 
πεζών όταν αυτή 
βρίσκεται σε απόσταση 
300 ποδών. 

Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις 
και Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Έγκωµης του 1968. 
 
 
Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις 
και Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Στροβόλου του 1968-1984. 

Καν. 9(β). 
 
 
 
 
 

Καν. 9(β). 

€50 

3 Πεζός - διασταυρώνει 
το δρόµο σε σηµείο 
άλλο από διάβαση 
πεζών όπου υπάρχει 
τέτοια διάβαση. 
 
Πεζός - διασταυρώνει 
το δρόµο σε σηµείο 
άλλο από διάβαση 
πεζών όπου υπάρχει 
τέτοια διάβαση. 
 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965-1996. 
 
 
 
Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµο-χώστου του 1965-
1975. 

∆ηµ. Καν. 
10(1)(β). 

 
 
 
 

Καν. 10Α. 

€50 

4 Πρόσωπο το οποίο 
κατασκευάζει ή εισάγει 
ή θέτει σε κυκλοφορία 
ή χρησιµοποιεί στη 
∆ηµοκρατία ποδήλατο 
πλάτους πέραν των 120 
εκατοστών χωρίς την 
εξασφάλιση ειδικής 
άδειας. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(2) €85 

5 Πρόσωπο το οποίο 
τοποθετεί ή 
εγκαταλείπει 
οποιοδήποτε εµπόδιο 
σε οποιοδήποτε σηµείο 
ποδηλατολωρίδας ή 
ποδηλατοδιαδρόµου. 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(α) €50 
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6 Πρόσωπο το οποίο 

χρησιµοποιεί ποδήλατο 
χωρίς να βρίσκονται σε 
λειτουργία φανοί. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(β) €50 

7 Πρόσωπο το οποίο 
χρησιµοποιεί 
ποδήλατο, το οποίο δεν 
συµµορφώνεται µε τις 
ενδείξεις της σήµανσης 
όπως αυτή καθορίζεται 
δυνάµει των προνοιών 
του Κανονισµού 71 
των Κανονισµών περί 
Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κίνησης και 
των φωτεινών 
σηµατοδοτών τροχαίας. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(γ) €50 

8 Πρόσωπο το οποίο 
χρησιµοποιεί ποδήλατο 
και δεν υπακούει σε 
σήµατα και υποδείξεις 
αστυνοµικού ή 
προσώπου που 
ρυθµίζει την τροχαία 
κίνηση σε διάβαση 
πεζών έξω από 
σχολείο. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(δ) €50 

9 Πρόσωπο το οποίο, 
κατά τη χρήση 
ποδηλάτου 
ρυµουλκείται από άλλο 
όχηµα. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(ε) €50 

10 Πρόσωπο το οποίο 
κατά τη χρήση 
ποδηλάτου µεταφέρει 
επιβάτη ή επιβάτες 
πάνω στο ποδήλατο. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(5)(στ) €50 

11 Πρόσωπο το οποίο 
χρησιµοποιεί ποδήλατο 
έχοντας στα αριστερά 
του άλλο ποδηλάτη ή 
άλλους ποδηλάτες σε 
παράλληλες πορείες. 
 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(6)(α) €30 

12 Πρόσωπο το οποίο 
χρησιµοποιεί ποδήλατο 
σε ποδηλατολωρίδα ή 
ποδηλατοδιάδροµο, το 
οποίο αρνείται ή αµελεί 
ή παραλείπει να 
παραχωρήσει 
προτεραιότητα σε πεζό 
που κινείται ή έχει 

Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018 

27(6)(β) €30. 
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εκδηλώσει πρόθεση να 
κινηθεί σε διάβαση 
πεζών που τέµνεται 
από την 
ποδηλατολωρίδα ή τον 
ποδηλατοδιάδροµο. 

 
 

Ο Πίνακας ΙΙ του Νόµου έχει αντικατασταθεί µε την Κ.∆.Π 444/2010. 
Έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 του Νόµου 90(Ι) του 2012. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 534/2014. 
Έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 του Νόµου 135(Ι) του 2018. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ II ΟΧΗΜΑΤΑ – Ο∆ΗΓΗΣΗ 

 
Αυξ.
Αρ.

Περιγραφή Αδικήµατος Νόµος ή ∆ευτερογενής 
Νοµοθεσία 

συµπεριλαµβανοµένων 
Κανονισµών 

 

Άρθρο / 
Κανονισµός 

Καθορισµένο 
Πρόστιµο 

1 Άδεια Κυκλοφορίας 
 

   

 Οδήγηση µηχανοκινήτου 
οχήµατος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας σε ισχύ. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 

Καν. 17 και 
Καν. 72 

€85 

2 Άδεια Οδικής Χρήσης 
 

   

 (α) Άδεια - παράλεψη 
κατόχου άδειας οδικής 
χρήσης (λεωφορείου, ταξί, 
µεταφορέα) να τη διατηρεί 
αναρτηµένη σε περίοπτο 
µέρος στο όχηµα. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 8 (β) €20 

 (β) Άδεια - παράλειψη 
κατόχου άδειας οδικής 
χρήσης (λεωφορείου, ταξί, 
µεταφορέα) να τη διατηρεί 
καθαρή και σε καλή 
κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 8 (α) €20 

3 Αλεξήνεµο - επιγραφή επί 
αλεξηνέµου. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(20) και 
Καν. 72 

€20 

4 Ασφαλής πορεία οχηµάτων 
- παράλειψη οδηγού να 
επιβραδύνει το όχηµα του 
για να επιτρέψει ασφαλή 
πορεία σε οχήµατα ή 
τροχαία. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 

Καν. 58(3)(γ) 
και Καν. 72 

€25 

5 Αυτοκινητόδροµοι / ∆ρόµοι 
Ταχείας Κυκλοφορίας 
 

   

 (α) Αντικανονική στάση / 
στάθµευση στο έρεισµα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66ΣΤ(3)(4) 
και Καν. 72 

€65 

 (β) Αντικανονική στάση / 
στάθµευση στο οδόστρωµα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

Καν. 66ΣΤ(1)(2) 
και Καν. 72 

€65 
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Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

 (γ) Αντικανονική χρήση 
λωρίδας κυκλοφορίας. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 
66(∆)(2)(α)(ii) 
και (β)(ii)(iv) 
και Καν. 72 

€65 

 (δ) Αντικανονική χρήση 
κυκλικού κόµβου. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66ΙΕ και 
Καν. 72 

€65 

 (ε) Αντικανονικό 
προσπέρασµα από αριστερή 
λωρίδα κυκλοφορίας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 
66(∆)(2)(α)(iv) 
και (β)(iii) και 

Καν. 72 
 
 

€65 
 

 (στ) Επαναστροφή στο 
οδόστρωµα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 661∆ και 
Καν. 72 

€65 

 ∆ιαγράφηκε µε το 3(β) του 
135(Ι)/2018 
(ζ) Οδήγηση ή διέλευσή ή 
παρουσία εξαιρουµένων 
οχηµάτων. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66ΙΑ και 
Καν. 72 

€85 

 (η) Οδήγηση επί του 
ερείσµατος 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66Γ(1)(ζ), 
66∆(1) και Καν. 

72 

€65 

 (θ) Οδήγηση προς τα πίσω. Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66Ζ και 
Καν. 72 

€65 

 (ια) Οδήγηση / στάση / 
στάθµευση/ µετακίνηση 
πάνω σε διαχωριστική 
λωρίδα ή παρυφή. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 

Καν. 66Θ και 
Καν, 72 

€65 

 (ιβ) Οδήγηση στην αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 66Ε και 
Καν. 72 

€65 

 (ιγ) Παράλειψη 
συµµόρφωσης στους 
περιορισµούς για τη 
µεταφορά ζώων. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 

Καν. 66ΙΒ και 
Καν. 72 

€65 

6 Βραδυπορία χωρίς λόγο. Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(10)(δ) 
και Καν. 72 

€25 

7 (α) ∆ιαβάσεις µαθητών – 
οδηγός παραλείπει να 
σταµατήσει το όχηµα του 
και να επιτρέψει τη διάβαση 
µαθητών. 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 
Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 µέχρι 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 
11Γ(α) 

 
 

∆ηµ. Καν. 
11Γ(α) 

€85 
 
 
 

€85 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου 
του 1965 µέχρι 1990. 

∆ηµ. Καν. 22(α) €85 
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 (β) ∆ιαβάσεις µαθητών - 

οδηγός εκκινεί το όχηµά 
του προτού ο τροχονόµος ή 
εξουσιοδοτηµένο, από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
πρόσωπο επιτρέψει τούτο. 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 
 
 
Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 µέχρι 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 
11Γ(β) 

 
 
 
 

∆ηµ. Καν. 
11Γ(β) 

€85 
 
 
 
 
 

€85 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου 
του 1965 µέχρι 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 22(β) €85 

8 ∆ιαβάσεις πεζών - οδηγός 
παραλείπει να σταµατήσει 
το όχηµά του και να 
επιτρέψει τη διάβαση πεζών 
που χρησιµοποιούν τις 
καθορισµένες διαβάσεις 
πεζών. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 
 
 
Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας 1965 
µέχρι 1996. 
 

Καν. 58(4)(η) 
και Καν. 72 

 
 
 
 
 

Καν. 14 (ιβ) 

€85 
 
 
 
 
 
 

€85 

  Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

∆ηµ. 
Καν.16(1)(κδ) 

€85 

9 Εγκατάλειψη οχήµατος 
χωρίς τις αναγκαίες 
προφυλάξεις. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του 1984 µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(10)(γ) 
και Καν. 72 

€65 

10 Ελαστικά καλύµµατα 
τροχών οχήµατος χωρίς τις 
ελάχιστες καθορισµένες 
αυλακώσεις. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 50(5) και 
Καν. 72 

€50 

11 Επιβάτες 
 

   

 (α) αριθµός επιβατών - 
παράλειψη 
αναγραφής/δήλωσης τους σε 
λεωφορείο. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 57 και 
Καν, 72 

€25 

 (β) µεταφορά επιβατών 
λεωφορείων όχι σε σταθερά 
καθίσµατα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 52(1) και 
Καν. 72 

€25 

 (γ) µεταφορά µη 
εξουσιοδοτηµένων 
προσώπων σε φορτηγά. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 51(5) και 
Καν. 72 

€25 

 (δ) µεταφορά µη 
εξουσιοδοτηµένων 
προσώπων ή/και υπεράριθµα 
πρόσωπα σε ελαφρά 
φορτηγά οχήµατα µε διπλό 
κουβούκλιο. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 51(5) και 
Καν. 72 

€25 

 (ε) µεταφορά επιβάτη Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 59(1) και €25 
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µοτοσυκλέτας ή 
µοτοποδηλάτου ηλικίας 12 
ετών και κάτω. 
 

Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 72 

 (στ) µεταφορά επιβάτη όχι 
σε σταθερό κάθισµα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(1)(ε) 
Καν. 59(1) και 

Καν. 72 

€25 

 (ζ) Επιβάτης οχήµατος που 
κάµνει σήµατα ή 
χειρονοµίες που δυνατό να 
εκληφθούν ως σήµατα 
τροχαίας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 62(δ) και 
Καν. 72 

€25 

 (η) Επιβάτης οχήµατος που 
παρακωλύει ή παρεµβαίνει 
στην κανονική λειτουργία 
του οχήµατος. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 62(α) και 
Καν. 72 

€25 

 (θ) Επιβάτης οχήµατος που 
προβάλλει τα χέρια του ή 
άλλο µέρος του σώµατος του 
από το παράθυρο του 
οχήµατος. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 62(γ) και 
Καν. 72 

€25 

 (ι) Επιβάτης οχήµατος που 
αντικανονικά στέκεται µέσα 
σε όχηµα ή κάθεται εκτός 
των κανονικών καθισµάτων. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 62(ε) και 
Καν. 72. 

€25 

 (ια) Επιβάτης σε 
αντικανονική πλευρά του 
οδηγού (υποχρέωση 
οδηγού). 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58 
(1)(β)(γ)(δ) και 

Καν. 72 

€25 

 (ιβ) Επιβάτες υπεράριθµοι - 
παράβαση όρων άδειας. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 72 €25 

12 Ζώνες Ασφαλείας - 
παράλειψη: 
(α) εγκατάστασης 
(β) χρήσης από οδηγούς 
(γ) χρήσης από επιβάτες. 
 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόµος 
αρ. 174 του 1986, (όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). 

Αρθρα 14,15 
και 17 

€85 

13 Θύρες 
 
(α) Πρόσωπο που ανοίγει τη 
θύρα οχήµατος κατά τρόπο 
ανασφαλή ή ενοχλητικό για 
άλλα οχήµατα. 
 

 
 
Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

 
 

Καν. 63(α) και 
Καν, 72 

 
 

€50 

 (β) Πρόσωπο που αφήνει τη 
θύρα οχήµατος ανοικτή προς 
την πλευρά κίνησης 
οχηµάτων πέραν του 
δέοντος. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 63(β) και 
Καν. 72 

€50 
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14 Καθαριστήρες αλεξηνέµου - 
µη ύπαρξη ή µη λειτουργία 
αυτών. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(22) και 
Καν. 72 

€25 

15 Καυσαέριο 
 
(α) Λειτουργία µηχανής 
οχήµατος που αναδύει ορατό 
καπνό ή άλλης φύσης ορατό 
καυσαέριο. 
 
(β Οδήγηση και/ή οδική 
χρήση οχήµατος που 
αναδύει έγχρωµο, αδιαφανή, 
ορατό καπνό, σπινθήρα, 
τέφρα, κλπ. 
 

 
 
Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 
Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

 
 

Καν. 50(18) και 
Καν. 72 

 
 
 

Καν. 58(7) και 
Καν. 72 

 
 

€65 
 
 
 
 

€65 

16 Κάτοπτρα - παραβάσεις 
αναφορικά µε 
αντανακλαστικά κάτοπτρα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(8) και 
Καν. 72 

€25 

17 Κόµιστρα - πίνακες 
κοµίστρων ταξί - παράλειψη 
οδηγού ταξί να διατηρεί σε 
περίοπτο µέρος του 
οχήµατος του πίνακα 
κοµίστρων σε καθαρή και 
ευανάγνωστη κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 13(ζ) και 
Καν. 72 

€65 

18 Κράνος - οδηγός ή επιβάτης 
µοτοσυκλέτας, 
µοτοποδηλάτου, 
ηλεκτροκίνητου ποδηλάτου 
ή οχήµατος κατηγορίας L6e 
ή L7e χωρίς κράνος. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν, 59(2) και 
Καν. 72 

€85 

19 Κύριος ∆ρόµος - είσοδος σε 
κύριο δρόµο χωρίς στάση ή 
επιβράδυνση της ταχύτητας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(4)(β) 
και Καν. 72 

€85 

20 Λεωφορείο 
 
(α) Αδειούχο λεωφορείο που 
κυκλοφορεί κατά παράβαση 
των όρων της αδείας του 
 

 
 
Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

 
 

Καν. 17(β) 

 
 

€50 

(β) Απαγορευτικές πινακίδες 
- Λεωφορείο που δεν φέρει 
απαγορευτικές πινακίδες 
για: 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 17(ια) €20 

(i) το πτύειν µέσα και έξω 
από το λεωφορείο. 

   

(ii) τη ρίψη άχρηστων 
αντικειµένων µέσα και έξω 
από το λεωφορείο. 
 

   

(γ) Εκκίνηση από µη Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Καν. 17 (γ) €25 
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εγκεκριµένη στάση. Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 
 

(δ) Στάθµευση σε µη 
εγκεκριµένη στάση. 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 
 

Καν. 17 (γ) €25 

(ε) ∆ροµολόγιο. - λεωφορείο 
που δεν ακολουθεί τα 
εγκεκριµένα δροµολόγια σε 
προκαθορισµένα ωράρια. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 17 (γ) €25 

(στ) Καθαριότητα - αδειούχο 
λεωφορείο που δεν 
διατηρείται εσωτερικά και 
εξωτερικά σε καθαρή 
κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 17 (η) €50 

(ζ) Πινακίδες δροµολογίων - 
λεωφορείο που δεν φέρει σε 
περίοπτα σηµεία τις 
εγκεκριµένες πινακίδες 
δροµολογίων και 
τιµολογίων. 
 

Οι Περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 17(ι) €20 

(η) Λεωφορείο που δεν είναι 
εφοδιασµένο µε καθρέφτες 
πορείας ή καθρέφτες 
εσωτερικής επίβλεψης. 
 

Οι Περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 
10(2)(ιστ) 

€35 

21 Λωρίδες 
 
(α) Αλλαγή λωρίδας 
κυκλοφορίας χωρίς το 
κατάλληλο σήµα. 
 

 
 
Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

 
 

Καν. 
58(5)(β)(ii) 
και Καν. 72 

 
 

€25 

(β) Αλλεπάλληλη αλλαγή 
λωρίδων. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58 (5)(δ) 
και Καν. 72 

€65 

(γ) Παραβάσεις σχετικά µε 
την αριστερή λωρίδα ή 
αντικανονική χρήση 
λωρίδας 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(4)(ε) 
και 

5(α)(β)(i)(iii) 
και Καν. 72 

€25 

22 Μεταφορά αγαθών στην 
οροφή µηχανοκίνητου 
οχήµατος χωρίς να 
τηρούνται οι καθορισµένες 
προϋποθέσεις. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(8) και 
Καν. 72 

€25 

22Α Κανονισµός 3(α) της 
Κ.∆.Π. 534/2014  
Μεταφορά επιβατών επί 
µισθώσει µε όχηµα που δεν 
είναι εφοδιασµένο µε άδεια 
οδικής χρήσης ταξί. 
 

 
 
Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Νόµοι του 1982 µέχρι 
2012. 

 
 

Άρθρα 5, 9, 21 

 
 

€85 
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23 Μονόδροµοι 
 

   

 Παραβάσεις που αφορούν 
κατεύθυνση µονοδρόµου 
από οδηγούς µηχανοκίνητων 
οχηµάτων. 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 
 
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

Καν.11(2) 
 
 
 
 

∆ηµ. Καν. 
14(2) 

€25 
 
 
 
 

€25 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 µέχρι 
1975. 
 

∆ηµ. Καν. 
11(2) 

€25 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 µέχρι 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 
12(2) 

€25 
 
 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου 
του 1965 µέχρι 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 
9(2) 

€25 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Κυρηνείας του 1965 µέχρι 1981. 
 

∆ηµ. Καν. 
185(3) 

€25 

  Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Αγίου ∆οµετίου του 
1963. 
 

Καν. 166(3) €25 
 

  Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωοις) Κανονισµοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Στροβόλου του 1968 
µέχρι 1984. 
 

Καν. 166(3) €25 

  Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωοις) Κανονισµοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Έγκωµης του 1968. 
 

Καν. 10 €25 

24 Οδήγηση 
 

   

 (α) Οδήγηση προς τα πίσω Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58 
(10)(β) και (ε) 
και Καν. 72 

€25 

 (β) Οδήγηση σε φυσικό 
εµπόδιο, χαραγµένη νησίδα 
ή γραµµή 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58 (5)(γ) 
και Καν, 72 

€65 

 3(α) του 135(Ι)/2018 
(γ) Οδήγηση, στάση ή 
στάθµευση σε πεζοδρόµιο, 
πεζόδροµο. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(13) 
και Καν. 72 

€85 

 (δ) Οδήγηση µε µη ελεύθερα 
χέρια (χρήση τηλεφώνου ή 
άλλου αντικειµένου) 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(14) 
και Καν. 72 

€85 

25 Οδηγίες αστυνοµικού - 
απείθεια στις οδηγίες 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 

Καν. 58(2)(γ) 
(ε)(στ)(ζ) και 

€ 65 
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αστυνοµικού µε στολή. Κινήοεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν, 58(4)(θ) 
και Καν. 72 

 
26 Οδηγός 

 
   

 (α) Οδηγός που προβάλλει 
το χέρι του από το όχηµα 
χωρίς λόγο. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(2)(α) 
και Καν. 72 

€25 

 (β) Οδηγός σε αντικανονική 
θέση στο όχηµα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τ ροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(1)(α) 
και Καν. 72 

€25 

27 Παράθυρα - υάλινα 
παράθυρα µε περιορισµένη 
ορατότητα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(21) 
και Καν. 72 

€20 

28 Παρακώλυση ελεύθερης 
διόδου από µηχανοκίνητο 
όχηµα 
 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996 

Καν. 13(1) €50 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονιοµοί 
Αµµοχώστου του 1965 µέχρι 
1975. 
 

∆ηµ. 
Καν.13(ι) 

€50 

  Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

∆ηµ. 
Καν.16(1)(ιδ) 

€50 

29 Παρακώλυση κυκλοφορίας. Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 
58(10)(α) και 
(γ) και Καν. 

72 

€50 

  Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 

Καν. 14 (στ) €50 

  Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

∆ηµ. 
Καν.16(1)(η). 

€50 
 

  Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 µέχρι 
1975. 
 

∆ηµ. Καν. 4 €50 

30 Παράνοµη είσοδος 
µηχανοκίνητων οχηµάτων: 
 

   

 (α) σε πεζόδροµο. Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 
11(2) 

€85 

 (β) σε δρόµο µε 
περιορισµούς στην 
κυκλοφορία µηχανοκινήτων 
οχηµάτων. 
 

Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 

∆ηµ. Καν. 
11(1) και 

11(2) 

€ 85 
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31 Παρεµπόδιση διόδου Οι περί Χωρίων (Λιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Στροβόλου του 1968 
µέχρι 1984. 
 
Οι περί Χωρίων (Λιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Αγίου ∆οµετίου του 
1968. 
 

Καν.167 
 
 
 
 
 

Καν. 167 

€50 

32 Πινακίδα εγγραφής - 
παραβάσεις σχετικά µε την 
πινακίδα του αριθµού 
εγγραφής. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν, 6 και 
Καν. 72 

€85 

33 Πινακίδα επίδειξης ή 
δοκιµής οχήµατος - χρήση 
µη εγγεγραµµένου ή 
ακινητοποιηµένου οχήµατος 
χωρίς πινακίδα ή πέραν της 
καθορισµένης περιόδου. 
 

Οι περί Εµπόρων Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων (Επίδειξη και ∆οκιµή) 
Νόµος 56(Ι) του 2000, (όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). 

Άρθρο 6 €85 

34 Πινακίδα µαθητευοµένου - 
παράλειψη ανάρτησης 
πινακίδας διακριτικού 
σήµατος. 
 

Ο περί Αδειας Οδήγησης Νόµος 
αρ. 94(Ι) του 2001, (όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). 

Άρθρο 50(3) €50 

35 Προσπέρασµα 
 

   

 (α) Παράλειψη οδηγού 
λεωφορείου ή φορτηγού να 
σταµατήσει αριστερά και να 
επιτρέψει το προσπέρασµα 
σε ελαφρότερα οχήµατα. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(3)(δ) 
και Καν.72 

€50 

 (β) Παράλειψη οδηγού να 
παραµερίζει/ελαττώνει 
ταχύτητα στα αριστερά για 
να επιτρέπει την ασφαλή 
πορεία άλλου οχήµατος που 
προσπερνά. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(3)(β) 
και Καν.72 

€50 

 (γ) Προσπέρασµα από 
αντικανονική πλευρά. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(3)(α) 
και Καν.72 

€65 

 (δ) Προσπέρασµα σε: Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(4)(α) 
και Καν.72 

€65 

 (i) Συνεχή άσπρη γραµµή 
(ii) Αλλο απαγορευτικό 
σήµα 
(iii) Στροφή 
(iv) Συµβολή δρόµων 
(v) Κυρτή γέφυρα 
(vi) ∆ιάβαση πεζών 
(vii) Κορυφή ανάβασης 
(viii) Κατά την προσέγγιση 
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οχήµατος εξ αντιθέτου 
 

36 Προτεραιότητα 
 

   

 (α) Οδηγός που δεν 
παραχωρεί δικαίωµα 
προτεραιότητας σε 
καθορισµένα οχήµατα. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(4)(ζ) 
και Καν. 72 

€65 

 (β) Οδηγός που προτίθεται 
να στρίψει δεξιά δεν 
παραχωρεί δικαίωµα 
προτεραιότητας σε οχήµατα 
κινούµενα εξ' αντιθέτου και 
σε ευθεία πορεία ή σε 
οχήµατα που θα στρίψουν 
αριστερά. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(4)(δ) 
και Καν.72 

€65 

 (γ) Οδηγός που δεν 
παραχωρεί δικαίωµα 
προτεραιότητας σε οχήµατα 
που κινούνται δεξιά σε 
κυκλικούς κόµβους ή µη 
ελεγχόµενες διασταυρώσεις. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(4)(γ) 
και Καν.72 

€65 

 (δ) Οδηγός που κινείται σε 
κατωφέρεια δεν παρέχει 
προτεραιότητα σε όχηµα που 
κινείται σε ανωφέρεια. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58 (3)(γ) 
και Καν.72 

€50 

37 Προστατευτικές ράβδοι - 
στο πίσω µέρος και στα 
πλευρά µηχανοκίνητου 
οχήµατος. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 50Α και 
Καν.72 

€50 

38 Πυροσβεστική Αντλία 
 

   

 (α) Αδειούχος δηµόσιος 
µεταφορέας που δεν 
µεταφέρει σε κατάλληλη 
θέση πυροσβεστική αντλία, 
σε χρησιµοποιήσιµη 
κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 21(ε) €35 

 (β) Αδειούχος ιδιώτης 
µεταφορέας που δεν 
µεταφέρει σε κατάλληλη 
θέση πυροσβεστική αντλία 
σε χρησιµοποιήσιµη 
κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί ταυ 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 22(β) €25 

 (γ) Ιδιοκτήτης ταξί που δεν 
διατηρεί σε αυτό 
πυροσβεστική αντλία σε 
χρησιµοποιήσιµη 
κατάσταση. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 14(α) €35 

39 Πρώτων Βοηθειών Κουτί 
 

   

 (α) Αδειούχος δηµόσιος 
µεταφορέας δεν µεταφέρει 
σε κατάλληλη θέση κουτί 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 21(ε) €35 
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πρώτων βοηθειών.  

 (β) Αδειούχος ιδιώτης 
µεταφορέας δεν µεταφέρει 
σε κατάλληλη θέση κουτί 
πρώτων βοηθειών. 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 
 

Καν. 22(β) €25 

 (γ) Ιδιοκτήτης ταξί δεν 
διατηρεί σε αυτό κουτί 
πρώτων βοηθειών. 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 
 

Καν. 14(α) €35 

40 Ρυµούλκηση ποδηλατιστή ή 
µοτοποδηλατιστή ή 
µοτοσυκλετιστή. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(12) 
και Καν. 72 

€25 

41 Σειρήνα 
 

   

 (α) Αντικανονική Χρήση του 
εγκεκριµένου τύπου 
σειρήνας. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(6) και 
Καν. 72 

€25 

 (β) Μηχανοκίνητο όχηµα 
χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη 
δέουσα σειρήνα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(7) και 
Καν. 72 

€25 

42 Σήµατα Τροχαίας 
 

   

 (α) Παραβιάσεις σηµάτων 
τροχαίας 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(2)(δ) 
και Καν. 72 

€25 

  Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 

Καν. 13(η) και 
13(θ) 

€25 

  Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

∆ηµ. Καν. 
16(1)(ια) και 

16(1)(ιγ) 
 

€25 
 

 (β) Παράβαση σήµατος 
λεωφορειολωρίδας. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 
Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 
µέχρι 1996. 
 
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµοί του ∆ήµου Λεµεσού 
του 2000 µέχρι 2006. 
 

Καν, 58(2)(δ) 
και Καν. 72 

 
 
 

Καν. 13(η) και 
13(θ) 

 
 

∆ηµ. Καν. 
16(1)(ια) και 

16(1)(ιγ) 

€85 

43 Σηµατοδοσία - παράλειψη 
χρήσης ηλεκτρικών 
σηµατοδοτών κατεύθυνσης 
ή σηµάτων χεριού ή 
παράλειψη του οδηγού να 
λαµβάνει υπόψη τα σήµατα 
των άλλων οδηγών. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(2)(β) 
και Καν. 72 

€25 
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44 Σιγαστήρες - έλλειψη 
σιγαστήρα ή συστήµατος 
εξαγωγής. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν, 50(17) 
και Καν. 72 

€85 

45 Στάθµευση 
 

   

 (α) Στάθµευση πάνω σε 
πεζοδρόµιο ή πεζόδροµο. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(9)(στ) 
και Καν. 72 

€85 

 (β) Στάθµευση σε µικρή 
απόσταση από : 
 
(i) Συµβολή δρόµων 
(ii) Φωτεινό σηµατοδότη 
τροχαίας 
(iii) ∆ιάβαση πεζών 
(iv) Στάση λεωφορείων 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(9)(δ) 
και Καν. 72 

€85 

 (γ) Στάθµευση σε χώρους 
στάθµευσης 
 
(ι) για ανάπηρους, 
(ιι) ταξί, 
(ιιι) οχήµατα τροφοδοσίας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(9)(γ) 
και Καν. 72 

 
 
 

€85 
€50 
€50 

 ∆ιαγράφηκε µε το 3(β) του 
135(Ι)/2018 
(δ) Στάθµευση σε 
ποδηλατόδροµο ή 
ποδηλατολωρίδα. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(9)(ε) 
και Καν. 72 

€65 

 (ε) Στάθµευση στην αντίθετη 
πλευρά της πορείας του 
οχήµατος. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(9)(β) 
και Καν. 72 

€85 

 (στ) Στάθµευση σε διπλή, 
κίτρινη γραµµή. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58 (2)(δ) 
και Καν. 72 

€65 

 (ζ) Στάθµευση στην 
είσοδο/έξοδο: 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(9)(α) 
και Καν. 72 

€65 

 (i) Πυροσβεστικού Σταθµού 
(ii) Αστυνοµικού Σταθµού 
(iii) Κινηµατογράφου ή 
θεάτρου 
(iv) Τράπεζας 
(v) Εκκλησίας 
(vi) Τεµένους 
(vii) Νοσοκοµείου 
(viii) Κλινικής 
(ix) Σχολείου 
(x) Χώρου στάθµευσης 
οικίας ή πολυκατοικίας 
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(xi) ∆ηµόσιου ή ιδιωτικού 
χώρου στάθµευσης ή  
(xii) Οποιουδήποτε άλλoυ 
δηµόσιου ή ιδιωτικού 
χώρου. 
 

 (η) Στάση σε Λωρίδα 
κυκλοφορίας σε µικρή 
απόσταση από: 
(i) Συµβολή δρόµων 
(ii) Οδοδείκτη 
(iii) Φωτεινό σηµατοδότη 
(iv) ∆ιάβαση πεζών 
(v) Στάση λεωφορείου 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 58(4)(στ) 
και Καν. 72 

€50 

 (θ) Στάση σε µονή, κίτρινη 
γραµµή. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 58(2)(δ) 
και Καν. 72 

€50 

 (ι) Στάθµευση - δηµόσιος 
µεταφορέας σταθµεύει σε 
χώρο στάθµευσης που δεν 
καθορίζεται στην άδεια του. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 
1964µέχρι 1994. 

Καν. 21(η) €20 

 (ια) Στάθµευση - ιδιωτικός 
µεταφορέας σταθµεύει σε 
χώρο στάθµευσης που δεν 
καθορίζεται στην άδεια του. 
 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 1994. 

Καν. 22(δ) €20 

45Α Κανονισµός 3(β) της Κ.∆.Π. 
534/2014  
Ταξίµετρο -  Παράλειψη 
οδηγού ταξί να θέσει σε 
λειτουργία το ταξίµετρο. 
 

 
 
Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 1964 
µέχρι 2007. 
 

 
 

Καν. 9(ε) 

 
 

€85 

46 Καταργήθηκε µε το Άρθρο 
3 του Ν. 90(Ι)/2012 
Ταχύτητα - παράβαση πέραν 
ή κάτω του επιτρεπόµενου 
ορίου ταχύτητας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Άρθρο 6(2) 
και 6(3) και 
Καν. 72 

€1.71 

47 Τρίγωνα - παράλειψη 
µεταφοράς δύο κόκκινων 
αντανακλαστικών 
τριγωνικών ισόπλευρων 
πινακίδων κινδύνου µε 
βάση. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008 

Καν. 58(11) 
και Καν. 72 

€20 

48 Φορτίο επιβάτη. - επιβάτης 
οχήµατος που µεταφέρει 
ογκώδες και επικίνδυνο 
φορτίο µέσα σε όχηµα. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 62(β) και 
Καν. 72 

€50 

49 Φορτία - που προεξέχουν ή 
είναι επικίνδυνα. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(16) 
και Καν. 72 

€50 

50 Φοοτίο σε ταξί - χρήση ταξί 
για τη µεταφορά ογκώδους 

Οι περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας 
Μεταφοράς Κανονισµοί του 

Καν. 13(γ) και 
Καν. 72 

€50 
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φορτίου αγαθών. 
 

1964. 

51 Φτερά οχήµατος - φτερά 
οχήµατος που δεν είναι 
αποτελεσµατικά. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 50(26) 
και Καν. 72 

€25 

52 Φώτα οχηµάτων 
 

   

 (α) Παραβάσεις αναφορικά 
µε τους φανούς και φώτα 
µηχανοκίνητου οχήµατος. 
 
 
(β) Φώτα µοτοσικλέτας/ 
µοτοποδηλάτου που δεν 
είναι αναµµένα (ηµέρα ή 
νύκτα). 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 
Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 
 

Καν. 50(10) 
και Καν. 72 

 
 
 

Καν. 50 
(10)(α) και 
Καν. 72 

€50 
 
 
 
 

€50 

53 Φώτα στάθµευσης και 
τρίνωνα κινδύνου 
Παραβάσεις αναφορικά µε 
τα φώτα στάθµευσης και 
τοποθέτησης 
αντανακλαστικής τριγωνικής 
πινακίδας. 
 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 50(11) 
και Καν. 72 

€50 

54 Φωτεινοί σηµατοδότες 
τροχαίας - παράλειψη 
συµµόρφωσης. 

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 
µέχρι 2008. 

Καν. 66Α και 
Β και Καν. 72 

€85. 
 
 
 

     
55 3(γ) του 135(Ι)/2018. 

Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
αρνείται ή αµελεί ή 
παραλείπει να 
προσαρµόζει την ταχύτητα 
και την πορεία του 
οχήµατός του ώστε να 
διευκολύνεται η διακίνηση 
ποδηλάτη. 
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(α) 

 
€85 

56 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
προβαίνει σε ελιγµούς του 
οχήµατός του που 
παρεµποδίζει τη διακίνηση 
του ποδηλάτη ή τον θέτει 
σε κίνδυνο. 
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(β) 

 
€85 

57 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος αλλάζει 
λωρίδα κυκλοφορίας ή 
προβαίνει σε στροφή που 
παρεµποδίζει ή αποκόπτει 
την ελεύθερη πορεία 
ποδηλάτη ή τον θέτει σε 
κίνδυνο. 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(γ) 

 
€85 
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58 3(γ) του 135(Ι)/2018. 

Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
αρνείται ή αµελεί ή 
παραλείπει να παραχωρεί 
προτεραιότητα στη 
διακίνηση του ποδηλάτη. 
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 
 

 
27(3)(δ) 

 
€85 

59 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
αρνείται ή αµελεί ή 
παραλείπει να οδηγεί το 
όχηµά του µε αυξηµένη 
φροντίδα και προσοχή, 
καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια υπό τις 
περιστάσεις για την 
προστασία του ποδηλάτη.  
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(ε) 

 
€85 

60 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
αρνείται ή αµελεί ή 
παραλείπει να παράσχει 
προτεραιότητα σε 
ποδηλάτη, αναµένοντας 
την ασφαλή διέλευσή του 
πριν επιχειρήσει να 
διασταυρώσει 
ποδηλατολωρίδα ή 
ποδηλατοδιάδροµο.  
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(στ) 

 
€85 

61 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος, 
επιχειρώντας να εισέλθει ή 
κινηθεί σε 
ποδηλατόδροµο, αρνείται 
ή αµελεί ή παραλείπει να 
παράσχει προτεραιότητα 
σε ποδηλάτη.  
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 

 
27(3)(ζ) 

 
€85 

62 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
διακινείται ή σταµατά ή 
σταθµεύει το όχηµά του σε 
ποδηλατολωρίδα. 
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018  
 

 
27(4)(α) 

 
€85 

63 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 
σταθµεύει το όχηµά του σε 
ποδηλατοδιάδροµο. 
 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 
του 2018 
 

 
27(4)(β) 

 
€85 

64 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος ο οποίος 

 
Ο περί Ρύθµισης της 
∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος 

 
27(4)(γ) 

 
€85 
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διακινείται ή σταµατά ή 
σταθµεύει το όχηµά του σε 
ποδηλατόδροµο. 
 

του 2018 
 

65 3(γ) του 135(Ι)/2018. 
Κυκλοφορία ορισµένων 
οχηµάτων σε 
αυτοκινητόδροµο ή δρόµο 
ταχείας κυκλοφορίας. 
 

 
Ο περί Οδικής Ασφάλειας 
Νόµος του 1986 
 

 
18.Β.-(1) 
18.Β.-(2) 

 
€85. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ III 

 
ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

Αυξ. 
Αρ. 

Περιγραφή αδικήµατος και καθορισµένο 
πρόστιµο 

 

Νόµος ή ∆ευτερογενής 
Νοµοθεσία συµπεριλαµβα-
νοµένων Κανονισµών 

 

Άρθρο/ Κανονισµός 

1. ∆ιαφηµιστικός πίνακας- Έκθεση αγγελίας 
σε διαφηµιστικό πίνακα χωρίς άδεια. 

£10 ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 153(1) και 156Α. 

∆ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση 
διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 

£10 ∆ηµοτικός Κανονισµός 
Λεµεσού του 1965- 1995 
 

∆ηµ. Καν. 154(1) και 156Α. 2. 

∆ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση 
διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 

£10 Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως 
∆ιαφηµίσεων Κανονισµοί του 
Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας 
Νάπας του 1977 
 

∆ηµ. Καν.4(1). 

Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. £5 Οι περί Χωρίων {∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου 
∆οµετίου του 1968. 
 

Καν. 168(στ). 3. 

Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. £5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
Στροβόλου του 1951 - 1953. 
 

Καν. 168(στ). 

Εµπορεύµατα προς πώληση ή 
πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996 
 

∆ηµ. Καν. 6Ε(β). 4. 

Εµπορεύµατα προς πώληση ή 
πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965-1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆(β). 

5. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο 
χώρο ή κατοικία µε τη χρήση ραδιοφώνου 
κλπ., από αστικό ταξί. 

£15 Οι περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
Κανονισµοί του 1964 - 1994. 
 

Καν. 13(στ). 

6. Θόρυβος - πρόκληση ογληρίας σε δηµόσιο 
χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., 
εγκατεστηµένου µέσα σε δηµόσιο 
µεταφορέα. 
 

£15 Οι περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
Κανονισµοί του 1964 - 1994. 
 

Καν. 21 (ζ). 

7. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο 
χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., 
εγκατεστηµένου µέσα σε ιδιωτικό 
µεταφορέα. 
 

£15 Οι περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
Κανονισµοί του 1964 - 1994. 
 

Καν. 22(γ). 

8. Θόρυβος – πρόκληση οχληρίας σε επιβάτες 
και σε δηµόσιους χώρους µε τη χρήση 

£15 Οι περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 

Καν. 17(ιε). 
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ραδιοφώνου κλπ., από υπεραστικό ή 
αγροτικό λεωφορείο. 
 

Κανονισµοί του 1964 - 1994. 
 

9. Λεωφορείο - αντικανονική στάση 
λεωφορείου. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης 
του 1968. 
 

Καν. 4(2). 

 Λεωφορείο - αντικανονική στάση 
λεωφορείου. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Στροβόλου του 1968 - 1984. 
 

Καν. 4(2) 

10. Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. 
Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος 
σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον 
καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Μ(1)(γ). 

 Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. 
Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος 
σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον 
καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 172(3)(γ). 

 Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. 
Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος 
σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον 
καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 31Α. 

11. Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα 
επέµβασης σε µετρητή στάθµευσης. 

£15 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Ν. 

 Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα 
επέµβασης σε µετρητή στάθµευσης. 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172(3)(δ). 

12. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε 
λειτουργία το µετρητή. 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας 1965 - 
1996. 
 

Καν. 6(α) και (β) 

13. Μετρητής- παράλειψη να θέσει σε 
λειτουργία το µετρητή 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965-1995 
 

Καν. 172(3)(α). 

14. Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής 
περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το 
τέλος στάθµευσης. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Μ(1)(β). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής 
περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το 
τέλος στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 - 1975. 
 

Καν. 31Α(1)(β) Καν. (2). 

 Μετρητής - τέλος στάθυευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής 
περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το 
τέλος στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965-1995. 
 

∆ηµ.Καν. 172((3)(β). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, £5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί ∆ηµ. Καν. 4∆(στ). 
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κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής 
περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το 
τέλος στάθµευσης. 
 

Πάφου του 1965- 1990. 
 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής 
περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το 
τέλος στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακος του 1963- 1996. 
 

∆ηµ. Καν.31(Α)(β). 

15. Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Μ(1)(α). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 - 1975. 
 

Καν. 31Α(1)(α) και (2). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172(3)(α). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965- 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 4∆(ε). 

 Μετρητής - τέλος στάθµευσης. Οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει 
σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε 
µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 
στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965-1996. 
 

∆ηµ. Καν. 31Α(α). 

16. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης 
οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης 
που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή 
αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το 
µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου 
κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή 
επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του 
µετρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 31Β. 

 Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης 
οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης 
που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή 
αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το 
µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου 
κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή 
επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του 
µετρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 3(8). 

17. Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης. Πρόσωπο 
οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ 
χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο 
όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό 
χώρο στάθµευσης. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Ε(στ). 
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Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης. Πρόσωπο 
οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ 
χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο 
όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό 
χώρο στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 - 1975. 
 

Καν. 3∆(στ). 

Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης. Πρόσωπο 
οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ 
χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο 
όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό 
χώρο στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆(στ). 

Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης Πρόσωπο 
οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ 
χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο 
όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό 
χώρο στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4Ε(στ). 

Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης. Πρόσωπο 
οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ 
χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο 
όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό 
χώρο στάθµευσης. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. (2)(β). 

18. Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση έλξη, στάση 
ή στάθµευση µη µιχανοκίνητου οχήµατος 
επί πεζοδροµίου. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Έγκωµηςτου 1968. 
 

Καν. 13. 

 Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση, έλξη, 
στάση ή στάθµευση µη µηχανοκίνητου 
οχήµατος επί πεζοδροµίου. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Στροβόλου του 1968 - 1984. 
 

Καν. 13. 

19. Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση 
οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε 
περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 6Ε(δ). 

 Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση 
οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε 
περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆(δ). 

20. Ραδιόφωνα - εγκατάσταση ραδ:θφώνου ή 
άλλου τύπου αναµετάδοσης ήχου µέσα σε 
αστικό λεωφορείο. 

£15 Οι περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
Κανονισµοί του 1964 - 1994. 
 

Καν. 18(1). 

21. Σήµατα. διαφηµίσεις, γνωστοποιήσεις ή 
οτιδήποτε άλλο προσοµοιάζον προς οδικό 
σήµα τροχαίας - ανέγερση επί υποστατικού 
εντός αποστάσεως 20 ποδών από σήµα 
τροχαίας. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 17. 

22. Σκύβαλα ρίψη σκυβάλων εκτός του ειδικού 
χώρου που ορίζει ο ∆ήµος. 

£20 Κανονισµοί Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 
1977 - 1984. 
 

Καν. 123. 

23. Σκύβαλα - ρίψη σκυβάλων σε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 

£20 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965-1995. 
 

∆ηµ. Καν. 102 και 226. 

24. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή 
στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Έγκωµηςτου 1968. 
 

Καν. 3. 
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 Στάθµευση - αντικανονική στάση ή 
στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. 
 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) 
Στροβόλου του 1968 - 1984. 
 

Καν. 3. 

 Στάθµευση - αντικανονική στάση ή 
στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3(1), (2) και (3) 

25. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης – 
πρόσωπο χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του 
επιθεωρητή. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6∆(α). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν ακολουθεί οδήγιες του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λεµεσού του 1965 
- 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(α). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν ακολουθεί οδήγιες του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοπκοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965- 1975. 
 

Καν. 3Γ(α). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3Γ{α). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ Καν. 4∆(α). 

26. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν συµµορφώνεται µε τα σήµατα της 
τροχαίας και το περιεχόµενο των πινακίδων 
και σηµάνσεων που αφορούν τον εν λόγω 
χώρο. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6∆(β) 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν συµµορφώνεται µε τα σήµατα της 
τροχαίας και το περιεχόµενο των πινακίδων 
και σηµάνσεων που αφορούν τον εν λόγω 
χώρο. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(β). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν συµµορφώνεται µε τα σήµατα της 
τροχαίας και το περιεχόµενο των πινακίδων 
και σηµάνσεων που αφορούν τον εν λόγω 
χώρο. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965-1975. 
 

Καν.3Γ(β). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν συµµορφώνεται µε τα σήµατα της 
τροχαίας και το περιεχόµενο των πινακίδων 
και σηµάνσεων που αφορούν τον εν λόγω 
χώρο. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965-1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3Γ(β). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και δεν συµµορφώνεται µε τα σήµατα της 
τροχαίας και το περιεχόµενο των πινακίδων 
και σηµάνσεων που αφορούν τον εν λόγω 
χώρο. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965- 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4∆(β). 

27. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -
Πρόσωπο σταθµεύει το όχηµα του σε 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 

Καν. 6∆(γ). 
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δηµοτικό χώρο στάθµευσης αντικανονικά ή 
κατά παράβαση της υπόδειξης του 
επιθεωρητή. 
 

1965 - 1996. 
 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
σταθµεύει το όχηµα του σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης αντικανονικά ή κατά 
παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965-1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(γ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -ποόσωπο 
σταθµεύει το όχηµα του σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης αντικανονικά ή κατά 
παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 - 1975. 
 

Καν. 3Γ(γ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
σταθµεύει το όχηµα του σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης αντικανονικά ή κατά 
παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965- 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3Γ(γ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
σταθµεύει το όχηµα του σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης αντικανονικά ή κατά 
παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4∆(γ). 

28. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και παρεµποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει 
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή 
οχηµάτων. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6∆(δ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και παρεµποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει 
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή 
οχηµάτων. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(δ) . 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και παρεµποδίζει. παρενοχλεί ή διακόπτει 
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή 
οχηµάτων. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965- 1975. 
 

Καν. 3Γ(δ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και παρεµποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει 
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή 
οχηµάτων. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965- 1996. 
 

∆ηµ. Καν.3Γ(δ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και παρεµποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει 
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή 
οχηµάτων. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4∆(δ). 

29. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6∆(ε). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(ε). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. 
 

£5 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Αµµοχώστου 1965 
- 1975. 
 

Καν. 3Γ(ε). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης - £5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί ∆ηµ. Καν. 3Γ(ε). 
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Πρόσωπο χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης δεν πληρώνει το ορισθέν 
τέλος. 
 

Λάρνακος του 1965-1996. 
 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4∆(ε). 

30. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και αφήνει τo όχηµα του σε αυτό µετά την 
εκπνοή του χρόνου για τον οποίο 
καταβλήθηκε το τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λευκωσίας του 1965- 1996. 
 

Καν. 6∆(στ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και αφήνει τo όχηµα του σε αυτό µετά την 
εκπνοή του χρόνου για τον οποίο 
καταβλήθηκε το τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965- 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(1)(στ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και αφήνει τo όχηµα του σε αυτό µετά την 
εκπνοή του χρόνου για τον οποίο 
καταβλήθηκε το τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965-1990. 
 

∆ηµ. Καν.4∆(στ) 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
και αφήνει τo όχηµα του σε αυτό µετά την 
εκπνοή του χρόνου  για τον οποίο 
καταβλήθηκε το τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965 - 1975. 
 

Καν. 3Γ(στ). 

 Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης -πρόσωπο 
χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης 
κα; αφήνει τo όχηµα του σε αυτό µετά την 
εκπνοή του χρόνου για τον οποίο 
καταβλήθηκε το τέλος. 
 

£5 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3Γ(στ). 

31. Στάθµευση - στάση ή στάθµευση 
µηχανοκίνητου οχήµατος κατά αντίθετη 
φορά της κίνησης. 

£5 Οι περί Χωρίων (∆ιοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισµοί 
(Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης 
του 1968. 
 

Καν. 11(δ). 

32. Συνθήµατα - αναγραφή ή απεικόνιση 
συνθηµάτων κλπ., σε δηµοτικούς χώρους 
στάθµευσης. 

£15 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Ε(γ). 

 Συνθήµατα - αναγραφή ή απεικόνιση 
συνθηµάτων κλπ., σε δηµοτικούς χώρους 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965- 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 172Α(2)(γ). 

 Συνθήµατα - αναγραφή ή απεικόνιση 
συνθηµάτων κλπ., σε δηµοτικούς χώρους 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του του 1965 - 1990. 
 

∆ηµ. Καν. 4Ε(γ). 

 Συνθήµατα - αναγραφή ή απεικόνιση 
συνθηµάτων κλπ., σε δηµοτικούς χώρους 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακος του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆(γ). 

33. Υγρά - έκχυσις υγρών σε δηµοτικούς 
χώρους στάθµευσης. 

£15 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Ε(ε). 

 Υγρά - έκχυσις υγρών σε δηµοτικούς 
χώρους στάθµευσης. 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακος του 1965 - 1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆((ε). 

 Υγρά - έκχυσις υγρών σε δηµοτικούς £15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί ∆ηµ. Καν. 4Ε(ε). 



 

47(I)/1997 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 39 of 62 

 

χώρους στάθµευσης. Πάφου του 1965 - 1990. 
 

 Υγρά - έκχυσις υγρών σε δηµοτικούς 
χώρους στάθµευσης. 

£15 Κανονισµοί Συµβουλίου 
Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 
1977 - 1984. 
 

Καν. 167. 

34. Υγειονοµικά δοχεία - προµήθεια 
κατάλληλου µεταλλικού υγειονοµικού 
δοχείου, το οποίο να φέρει κάλυµµα και να 
διατηρείται καλυµµένο εκτός όταν 
ανοίγεται για εκκένωση. 
 

£10 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 99(1), 99(2), 100 
και 226. 

35. Υγειονοµικά δοχεία - διατήρηση των σε 
καθαρή κατάσταση και απολύµανση των. 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 99(3) και 226. 

36. Υποστατικό - διατήρηση καθαρού του 
υποστατικού και απαλλαγµένου από ξηρά 
χόρτα τα οποία δυνατόν να γίνουν εστία 
δηµιουργίας κουνουπιών. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λεµεσού του 1965 - 1995. 
 

∆ηµ. Καν. 103(1)(στ) και 
226. 

37. Φυλλάδια κλπ. - διανοµή, διασπορά ή 
απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων 
διαφηµιστικού περιεχοµένου ή υλικών ή 
άχρηστων αντικειµένων, αναµµένων ή 
σβησµένων τσιγάρων σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι περί Τροχαίας ∆ηµοτικοί 
Κανονισµοί Λευκωσίας του 
1965 - 1996. 
 

Καν. 6Ε(α). 

 Φυλλάδια κλπ. – διανοµή, διασπορά ή 
απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων 
διαφηµιστικού περιεχοµένου ή υλικών ή 
άχρηστων αντικειµένων, αναµµένων ή 
σβησµένων τσιγάρων σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Αµµοχώστου του 1965-1975. 
 

Καν. 3∆(α). 

 Φυλλάδια κλπ. - διανοµή, διασπορά ή 
απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων 
διαφηµιστικού περιεχοµένου ή υλικών ή 
άχρηστων αντικειµένων, αναµµένων ή 
σβησµένων τσιγάρων σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 
 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Λάρνακας του 1965-1996. 
 

∆ηµ. Καν. 3∆(α). 

 Φυλλάδια κλπ. - διανοµή, διασπορά ή 
απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων 
διαφηµιστικού περιεχοµένου ή υλικών ή 
άχρηστων αντικειµένων, αναµµένων ή 
σβησµένων τσιγάρων σε δηµοτικό χώρο 
στάθµευσης. 

£15 Οι ∆ηµοτικοί Κανονισµοί 
Πάφου του 1965-1990. 
 
Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως 
∆ιαφηµίσεων Κανονισµοί 
Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας 
Νάπας του 1997. 
 

∆ηµ. Καν. 4Ε(α). 
 
 
Καν. 4(ι). 

 
Ο Πίνακας IV του Νόµου έχει αντικατασταθεί µε την Κ.∆.Π 133/2002. 

Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 811/2004. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 5 της Κ.∆.Π. 372/2007. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 359/2008. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 15/2010. 
Έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 3 της Κ.∆.Π. 249/2014. 

Έχει τροποποιηθεί µε το Άρθρο 4 του Ν. 44(Ι)/2016. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
 

Τα αδικήµατα κατά παράβαση των άρθρων/κανονισµών που εκτίθενται στην τέταρτη στήλη των Νόµων ή 
Κανονισµών που αναφέρονται στην τρίτη στήλη ρυθµίζονται εξώδικα, µε το πρόστιµο που αναφέρεται στην 
πέµπτη στήλη. 
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Α/Α Περιγραφή Αδικήµατος 
Νόµος ή ∆ευτερογενής 

Νοµοθεσία 
συµπεριλαµβανοµένων 

Κανονισµών 

Άρθρο/ 
Κανονισµός 

Καθορισµένο 
Πρόστιµο 

1. Αγορά και κατοχή ζώου χωρίς 
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

Ο Περί Ζώων (Πιστοποιητικό) 
Νόµος, Κεφ. 29. 

4 και 6 £50 

2. Παράλειψη πωλητή να 
παραδώσει το παλιό 
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας 
ζώου στον Κοινοτάρχη. 

Ο Περί Ζώων (Πιστοποιητικό) 
Νόµος, Κεφ. 29. 

5 και 6 £20 

3. ∆ιατήρηση σκύλου χωρίς 
άδεια. 

Ο Περί Κυνών Νόµος Κεφ. 52 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7(1)(α) £20 

4. ∆ιατήρηση σκύλου κατά 
παράβαση των διατάξεων του 
περί Κυνών Νόµου. 

Ο Περί Κυνών Νόµος Κεφ. 52 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7(1)(β) £20 

5. Ενέργεια µε πρόθεση 
εξαπάτησης της αρµόδιας 
αρχής κατά την εγγραφή ή 
έλεγχο σκύλου. 

Ο Περί Κυνών Νόµος Κεφ. 52 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7(1)(γ) £20 

6. Περιφορά σκύλου σε δηµόσιο 
µέρος κατά τρόπο που 
προκαλεί οχληρία. 

Ο Περί Κυνών Νόµος Κεφ. 52 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7(1)(δ) £20 

7. Πρόκληση οχληρίας σε 
περίοικους από δυνατό και 
συνεχές γαύγισµα. 

Ο Περί Κυνών Νόµος Κεφ. 52 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7(1)(ε) £20 

8. Εκσκαφή, εξαγωγή, φόρτωση 
ή συσσώρευση λίθων, 
βοτσάλων, χαλίκων, άµµου 
και άλλης ύλης σε 
καθορισµένο τµήµα της 
παραλίας. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(1)(α) και 3(3) £50 

9. Απόρριψη απορριµµάτων, 
σκυβάλων, οικιακών 
ακαθαρσιών, ελαίων, 
λιπαντικών κλπ σε 
καθορισµένο τµήµα της 
παραλίας ή της θάλασσας, από 
αποβάθρα, προκυµαία κλπ ή 
πλοίο που διέρχεται από τα 
χωρικά ύδατα της Κύπρου. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(1)(β) και 3(3) £50 

10. Στάθµευση, τοποθέτηση, 
εγκατάλειψη, ανέγερση, σε 
καθορισµένο τµήµα της 
παραλίας, µηχανοκίνητου 
οχήµατος, σκάφους, 
τροχόσπιτου, κάρου, 
χειράµαξας, δοχείου 
εµπορικών ειδών, υλικών, 
οργάνων, περιπτέρου, σκηνής 
ή άλλων παρόµοιων 
αντικειµένων. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(1)(γ) και 3(3) £50 

11. Κατασκευή ή τοποθέτηση 
κατασκευασµάτων στην 
παραλία, χωρίς άδεια. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(1) και 5Κ(1) £50 

12. Τοποθέτηση αντικειµένων 
στην παραλία χωρίς άδεια ή 
κατά παράβαση των όρων της. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 

5Β(2)(α) και 
5Κ(1) 

£50 
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µεταγενέστερα) 
13. ∆ιοργάνωση παιχνιδιών στην 

παραλία χωρίς άδεια ή κατά 
παράβαση των όρων της. 

Ο Περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5Β(2)(β) και 
5Κ(1) 

£50 

14. Παροχή υπηρεσιών ή 
διευκολύνσεων στην παραλία 
χωρίς άδεια ή κατά παράβαση 
των όρων της. 

Ο περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5Γ(1) και 5Κ(1) £50 

15. Οδήγηση οχήµατος, διέλευση 
ή λούσιµο ζώου, ρύπανση 
παραλίας. 

Ο περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόµος, Κεφ. 59 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5∆ και 5Κ(1) £50 

16. Μετακίνηση, µεταφορά 
πετρών, κεράµων, χαλικιών, 
άµµου, χώµατος ή άλλης 
ουσίας από την κοίτη, όχθες ή 
τοιχώµατα ποταµού. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(1)(α) £15 

17. Εκφόρτωση σκουπιδιών, 
σκύρων στην κοίτη, όχθες ή 
σε άλλο µέρος ποταµού. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(1)(β) £15 

18. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση 
οποιουδήποτε οχήµατος, 
µηχανήµατος ή άλλου 
αντικειµένου σε κοίτη, όχθη ή 
τοίχο ποταµού υπό συνθήκες 
που δηµιουργούν εύλογη 
υποψία ότι η τοποθέτηση ή 
εγκατάσταση οποιουδήποτε 
τέτοιου µηχανήµατος ή ετέρου 
αντικειµένου έγινε προς το 
σκοπό µετακίνησης ή 
µεταφοράς λίθων, άµµου ή 
άλλων ουσιών. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(1)(γ) £15 

19. Μεταφορά πετρών, χαλικιών 
κλπ από ποταµό, κατά 
παράβαση άδειας του 
Επάρχου. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(2)(α) £15 

20. Εκφόρτωση σκουπιδιών, 
σκύρων κλπ σε ποταµό, κατά 
παράβαση άδειας του 
Επάρχου. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(2)(β) £15 

21. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση 
οχήµατος, µηχανήµατος ή 
άλλου αντικειµένου σε κοίτη, 
όχθη ή τοίχο ποταµού κατά 
παράβαση Γνωστοποίησης 
του Επάρχου ή όρου της. 

Ο περί ∆ηµοσίων Ποταµών 
(Προστασία) Νόµος, Κεφ. 82 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5(2)(γ) £15 

22. Κατασκευή ή ανέγερση 
σήµατος τροχαίας, εκτός της 
αρµόδιας αρχής. 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(γ) και 5 £30 

23. Τοποθέτηση αντικειµένων σε 
δηµόσιο δρόµο. 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(δ) και 5 £25 

24. Κατεδάφιση, καταστροφή, 
εξάλειψη χιλιοµετροδείκτη, 
πάσσαλου ή σήµατος τροχαίας 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 

3(ε) και 5 £50 
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σε δηµόσιο δρόµο. µεταγενέστερα). 
25. Ανασκαφή ή πρόκληση 

βλάβης/ζηµιάς σε δηµόσιο 
δρόµο. 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(στ) και 5 £50 

26. Ρύπανση δηµόσιου δρόµου. Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(ζ) και 5 £50 

27. ∆ιεξαγωγή παιχνιδιού σε 
δηµόσιο δρόµο και οχληρία ή 
παρεµπόδιση τροχαίας 
κίνησης. 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(ι) και 5 £50 

28. Εκούσια παρεµπόδιση 
ελεύθερης διέλευσης σε 
δηµόσιο δρόµο. 

Ο περί ∆ηµοσίων Οδών 
Νόµος, Κεφ. 83 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3(ιδ) £20 

29. Φροντίδα ή έλεγχος ποιµνίου 
σε µη περίκλειστο χώρο, 
χωρίς άδεια από τον Έπαρχο. 

Ο περί Προβάτων και Αιγών 
(Άδεια Ποιµένων και 
Έλεγχος) Νόµος, Κεφ. 91 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3 και 13 £10 

30. Παράλειψη µεταφοράς, 
προσωρινής άδειας βοσκού 
που εκδόθηκε από 
Κοινοτάρχη. 

Ο περί Προβάτων και Αιγών 
(Άδεια Ποιµένων και 
Έλεγχος) Νόµος, Κεφ. 91 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5, 7 και 13 £10 

31. Παράλειψη µεταφοράς άδειας 
βοσκού και έλεγχος από 
αρµόδιο πρόσωπο. 

Ο περί Προβάτων και Αιγών 
(Άδεια Ποιµένων και 
Έλεγχος) Νόµος, Κεφ. 91 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7 και 13 £10 

32. Μετακίνηση ποιµνίου κατά τη 
νύκτα (από δύσεως µέχρι 
ανατολής ηλίου) χωρίς άδεια 
του Επάρχου. 

Ο περί Προβάτων και Αιγών 
(Άδεια Ποιµένων και 
Έλεγχος) Νόµος, Κεφ. 91 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

12 και 13 £10 

33. Φύλαξη µεγαλύτερου αριθµού 
ζώων, κατά παράβαση των 
προνοιών της άδειας ή 
εγκατάλειψη ανεπιτήρητου 
κοπαδιού. 

Ο περί Προβάτων και Αιγών 
(Άδεια Ποιµένων και 
Έλεγχος) Νόµος, Κεφ. 91 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

13(γ) και (δ) £10 

34. Εκούσια επέµβαση στη ροή ή 
διανοµή νερού, το οποίο 
συνδέεται µε υδατικό έργο. 

Περί Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµος, Κεφ. 
115 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

28(1)(α) £20 

35. Αφαίρεση ή εκτροπή, για 
ιδίαν χρήση ή για άλλο 
πρόσωπο, νερού, σε σχέση µε 
υδατικό έργο. 

Περί Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµος, Κεφ. 
115 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

28(1)(β) £20 

36. Παρεµπόδιση 
εξουσιοδοτηµένου από τον 
Έπαρχο προσώπου να 
διενεργήσει υπηρεσία 
σύµφωνα µε τον Περί 
Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµο. 

Περί Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµος, Κεφ. 
115 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

28(2)(α) £20 

37. Ενέργεια κατά παράβαση ή 
παράλειψη συµµόρφωσης µε 

Περί Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµος, Κεφ. 

28(2)(β) £20 
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τις πρόνοιες του περί 
Αρδευτικών Συνδέσµων 
(Ιδιωτικό Νερό) Νόµο. 

115 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

38. Παράλειψη, Κοινοτάρχη, 
µέλους Κοινοτικού 
Συµβουλίου και Αγροφύλακα 
να εκτελέσουν τα καθήκοντα 
τους, σύµφωνα µε τον περί 
Αγροφυλάκων Νόµο. 

Περί Αγροφυλάκων Νόµος, 
Κεφ. 287 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

46(1) £10 

39. Παρεµπόδιση Κοινοτάρχη, 
µέλους Κοινοτικού 
Συµβουλίου και Αγροφύλακα 
να εκτελέσουν τα καθήκοντά 
τους. 

Περί Αγροφυλάκων Νόµος, 
Κεφ. 287 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

46(2) £10 

40. Παράλειψη συµµόρφωσης µε 
τους Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του περί 
Αγροφυλάκων Νόµου. 

Περί Αγροφυλάκων Νόµος, 
Κεφ. 287 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

46(3) £10 

41. Καταστροφή ή πρόκληση 
ζηµιάς σε υδατικό έργο. 

Περί Κυβερνητικών Υδατικών 
Έργων Νόµος, Κεφ. 341 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

28(1) και (2) £10 

42. Κλοπή, µετακίνηση, 
εκµετάλλευση νερού από 
υδατικό έργο χωρίς άδεια. 

Περί Κυβερνητικών Υδατικών 
Έργων Νόµος, Κεφ. 341 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

28(3) και (4) £10 

43. Επέµβαση στη ροή και 
διανοµή νερού σε υδατικό 
έργο. 

Περί Αρδευτικών Τµηµάτων 
(Χωρίων) Νόµος, Κεφ. 342 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

38 £20 

44. Οικειοποίηση νερού από 
υδατικό έργο. 

Περί Αρδευτικών Τµηµάτων 
(Χωρίων) Νόµος, Κεφ. 342 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

38 £20 

45. Ανόρυξη, διεύρυνση, 
εκβάθυνση, καθαρισµός 
φρέατος χωρίς άδεια . 

Περί Φρεάτων Νόµος, Κεφ. 
351 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3 και 13 £20 

46. Άντληση, λήψη, 
χρησιµοποίηση ή 
εκµετάλλευση υπόγειου νερού 
χωρίς άδεια. 

Περί Υδατοπροµήθειας 
(Ειδικά Μέτρα) Ν. αρ. 32/64 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

4(1)(α) £20 

47. ∆ιεύρυνση, εκβάθυνση, 
επέκταση, καθάρισµα, 
επισκευή φρέατος ή άλλου 
έργου για σκοπό τη λήψη 
υπόγειου νερού χωρίς άδεια. 
 

Περί Υδατοπροµήθειας 
(Ειδικά Μέτρα) Νόµος αρ. 
32/64 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

4(1)(β) £20 

48. Παράβαση όρου ή 
περιορισµού άδειας. 

Περί Υδατοπροµήθειας 
(Ειδικά Μέτρα) Νόµος αρ. 
32/64 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

5 £20 

49. Παρακώλυση ή παρεµπόδιση 
Επάρχου ή άλλου αρµόδιου 
υπαλλήλου, από του να 
εισέλθει σε οποιαδήποτε γη 
όπου βρίσκεται φρέαρ ή άλλο 
έργο για έλεγχο. 
 

Περί Υδατοπροµήθειας 
(Ειδικά Μέτρα) Νόµος αρ. 
32/64 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7 £20 

49Α Καν. 3 της Κ.∆.Π. 359/2008 Ο περί Εξοικονοµήσεων 3 €85,00 
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Κατανάλωση νερού µε χρήση 
λάστιχου για πλύσιµο 
πεζοδροµίων ή δρόµων ή 
βεραντών ή κιγκλιδωµάτων ή 
µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
 

Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόµοι 
του 1991 και 1998. 

50. Πλανοδιοπώληση χωρίς άδεια. Ο περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

111 £50 

51. Λειτουργία θεάτρου χωρίς 
άδεια. 

Ο περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

116 και 117 £50 

52. Ελεύθερο ζώο χωρίς φύλαξη. Ο περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(α) £50 

53. Επικίνδυνα ανοίγµατα σε 
δρόµο εντός δηµοτικών ορίων 
(λάκκο, υπόγειο υπόνοµο κλπ) 
κατά τρόπο που δεν 
παρεµποδίζεται η πτώση 
προσώπου εντός αυτών. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(γ) £50 

54. Έκχυση ή διέλευση νερού ή 
άλλου υγρού από δρόµο ή 
αυλάκι δρόµου. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(δ) £50 

55. Παρακώλυση δρόµου µε 
µηχανοκίνητο όχηµα, άµαξα, 
φορτηγό, χειράµαξα, ζώο ή. 
άλλο µέσο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(στ)(i) £50 

56. Τοποθέτηση επίπλων, αγαθών, 
εµπορευµάτων, βαρελιών, 
σκαφών, καλάθων, κάδου, 
βάθρου, καθίσµατος, έδρας, 
στασιδίου, διαφηµιστικής 
πινακίδας, πτυσσόµενου 
παραθυρόφυλου, προεξοχής, 
κλπ σε δρόµο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(στ)(ii) £50 

57. Τοποθέτηση, ανάρτηση, 
έκθεση προς πώληση αγαθών 
ή εµπορευµάτων κλπ που 
προεξέχουν κατά τρόπο που 
παρενοχλείτε η διέλευση 
πεζών στο δρόµο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(στ) (iii) £50 

58. Μετακύλιση ή µεταφορά 
βαρελιών , σκαφών, τροχών, 
κλίµακας, ξύλων κλπ σε 
πεζοδρόµιο εκτός για σκοπούς 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(στ)(iv) £50 

59. Τοποθέτηση σχοινιού, ιστού, 
ενδυµάτων για στέγνωση, 
διαφηµίσεων, συνθηµάτων, 
κλπ, εγκάρσια ή καταµήκος 
δρόµου. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(στ)(v) £50 

60. Άσκοπη περιφορά και 
παρενόχληση διαβάτων, για 
σκοπούς πορνείας. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(ζ) £50 
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61. Ίππευση ζώου µε υπερβολική 
ή επικίνδυνη ταχύτητα ή 
οδήγηση οχήµατος µε 
ταχύτητα. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(η) £50 

62. Εκτίναξη ή ξεσκόνισµα 
χαλιών ή άλλων αντικειµένων 
σε δρόµο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(θ) £50 

63. Πρόκληση ζηµιάς ή βλάβης σε 
δρόµο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(ι) £50 

64. Ρίψη χωµάτων, νερών, 
κεραµιδιών, σκυβάλων ή 
άλλων υλικών από οικοδοµή. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(ια) £50 

65. Ρίψη ή τοποθέτηση 
αντικειµένων ή πραγµάτων σε 
δρόµο. 

Περί ∆ήµων Νόµος αρ. 111 
του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

124(1)(ιβ) £50 

66. Ρίψη αντικειµένων σε υπόγειο 
αγωγό. 

 124(1)(ιγ) £50 

67. Ρίψη ή εναπόθεση σε δηµόσιο 
δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο 
ακαθαρσιών, απορριµάτων, 
πέτρων, ξύλων, χαρτιών, 
φλουδών, φρούτων, κενών 
φιάλων, κουτιών, η άλλων 
άχρηστων αντικειµένων ή 
ουσιών. 
 

Ο περί Αποφυγής της 
Ρύπανσης ∆ηµοσίων ∆ρόµων 
και ∆ηµοσίων Χώρων Νόµος, 
αρ. 19(Ι) του 1992 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέτερα). 

3 £20 

68. Καν. 3(α) της Κ.∆.Π. 
15/2010. 
(α) Κάπνισµα σε χώρους, 
όπου το κάπνισµα 
απαγορεύεται. 
(β) Πρόσωπο που έχει την 
ευθύνη για χώρο απαγόρευσης 
καπνίσµατος στον οποίο 
διαπιστώνεται παράβαση. 
 

 
 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

 
 

10 

 
 

€85 

68Α Καν. 3(β) της Κ.∆.Π. 
15/2010. 
∆ιαφήµιση προϊόντος καπνού 
ή προβολή, συµµετοχή κ.τ.λ. 
σε διαφήµιση προϊόντος 
καπνού. 
 

 
 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

 
 

6 

 
 

€85 

69. Καν. 3(γ) της Κ.∆.Π. 
15/2010. 
Κάπνισµα σε όχηµα δηµόσιας 
χρήσης. 

 
 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

 
 

11 

 
 

€85 

69Α Καν. 3(δ) της Κ.∆.Π.    
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15/2010. 
Κάπνισµα σε όχηµα ιδιωτικής 
χρήσης, στο οποίο επιβαίνει 
άτοµο κάτω των 16 ετών.  
 

 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

 
12 

 
€85 

69Β Καν. 3(ε) της Κ.∆.Π. 
15/2010. 
Παράληψη ανάρτησης 
καθορισµένου τύπου 
απαγορευτικών πινακίδων σε 
χώρους απαγόρευσης 
καπνίσµατος ή σε οχήµατα 
δηµόσιας χρήσης. 
 

 
 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
Κ.∆.Π. 151/2004 
 

 
 

13 και 19 
 
 
 
 
 

Καν. 3 

 
 

€85 

70. Άγρα Πελατών. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

188Α £50 

71. Παρεµπόδιση ελεύθερης 
διέλευσης δηµόσιας διόδου ή 
δηµόσιου χώρου µε την 
τοποθέτηση υλικών ή άλλων 
πραγµάτων. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(α) £25 

72. Τοποθέτηση ή εγκατάλειψη σε 
δηµόσια δίοδο, ή δηµόσιο 
χώρο σκυβάλων ή 
απορριµάτων. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(β) £15 

73. Παράλειψη τοποθέτησης 
φαναριού ή φωτός, τη νύχτα, 
κατά τη διάρκεια έργων 
επισκευής σε δηµόσια δίοδο ή 
σε δηµόσιο χώρο. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(γ) £25 

74. Ρίψη απορριµάτων ή άλλων 
αντικειµένων σε δηµόσια 
δίοδο ή σε δηµόσιο χώρο. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(δ) £25 

75. Επισκευή ή κατεδάφιση 
ετοιµόρροπης/επικίνδυνης 
οικοδοµής. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(ε) £25 

76. Καθορισµός ή επισκευή 
καµινιού, καπνοδόχου, 
εργαστηρίου ή εργοστασίου. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(στ) £25 

77. Πυροδότηση πυροτεχνηµάτων 
σε δηµόσια δίοδο ή δηµόσιο 
χώρο. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(ζ) £25 

78. Πυροβολισµός σε όρια πόλης, 
χωριού ή άλλης κατοικηµένης 
περιοχής. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(η) £25 

79. Άρνηση αποδοχής 
ονοµαστικής αξίας 
νοµίσµατος ή 
χαρτονοµίσµατος. 

Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

374(θ) £25 

80. Παράλειψη εγγραφής για 
σκοπούς έκδοσης πολιτικής 
ταυτότητας. 

Ο περί Εγγραφής Κατοίκων, 
Κεφ. 85 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

19 £25 

81. Παράβαση βασικών 
υποχρεώσεων έναντι των 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 

4 και 27 £50 
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ζώων. αρ. 46(Ι) του 1994. 
82. Κακοµεταχείριση ζώων. Ο περί Προστασίας και 

Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

5 και 27 £50 

83. Παράλειψη παροχής γενικής 
φροντίδας ζώων. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

6 και 27 £50 

84. Μεταφορά ζώων υπό 
συνθήκες άσκοπης 
ταλαιπωρίας. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

12 και 27 £50 

85. Αντικανονική θεραπευτική 
αγωγή ζώων. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

13 και 27 £50 

86. Παράλειψη αναισθητοποίησης 
ζώων και πουλερικών για 
σφαγή. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

15 και 27 £50 

87. Παράλειψη χρησιµοποίησης 
ειδικών µεθόδων αναισθησίας. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

16 και 27 £50 

88. Παράλειψη επείγουσας 
θανάτωσης ή σφαγής ζώων σε 
ορισµένες περιπτώσεις κατά 
τον καθορισµένο τρόπο. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

17 και 27 £50 

89. Σύλληψη, κράτηση, στείρωση 
ή θανάτωση αδέσποτων ζώων 
κατά παράβαση των 
καθορισµένων διαδικασιών. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

18 και 27 £50 

90. Παράβαση όρων άδειας ή 
έγκρισης. 

Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος 
αρ. 46(Ι) του 1994. 

27 £50 

91. Πώληση ή έκθεση προς 
πώληση ποτού χωρίς άδεια. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3 και 25 £50 

92. Πώληση, διάθεση ή χορήγηση 
ποτού σε πρόσωπο κάτω των 
17 χρόνων. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5Α και 25 £35 

93. Είσοδος σε υποστατικά 
(µπυραρία, δισκοθήκη, 
καµπαρέ κλπ) προσώπου κάτω 
των 16 χρόνων. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

59(5) και (6) £35 

94. Παράβαση ωραρίου 
κλεισίµατος υποστατικού. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). Κανονιστική 
∆ιοικητική Πράξει αρ. 294 
του 1971. 

8 £50 

95. Μέθη, άτακτη ή οχλαγωγική 
συµπεριφορά, προσφορά 
ποτού σε αστυνοµικό, σε ώρα 
καθήκοντος κλπ. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

9 £30 

96. Μη ανάρτηση άδειας ποτού 
και ληγµένη άδεια. 

Ο περί Πωλήσεως 
Οινοπνευµατωδών Ποτών 

11 και 19 £30 
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Νόµος, Κεφ. 144 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

97. Πώληση οινοπνευµατωδών 
ποτών και τσιγάρων σε παιδιά 
κάτω των 14 χρόνων. 

Ο περί Προστασίας Παιδιών 
Νόµος Κεφ. 352 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

56 £50 

98. Προώθηση ανηλίκων σε 
επαιτεία. 

Ο περί Προστασίας Παιδιών 
Νόµος, Κεφ. 352 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

57 £50 

99. Ασφάλεια παιδιών στη 
διάρκεια αναψυχής των. 

Ο περί Προστασίας Παιδιών 
Νόµος, Κεφ. 352 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

59 £50 

100. Καν. 3(στ) της Κ.∆.Π. 
15/2010. 
Προµήθεια καπνού σε 
ανήλικο (κάτω των 18 
χρόνων). 

 
 
Ο περί Προστασίας της 
Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσµατος) 75(Ι) Νόµος 
του 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

 
 

3 

 
 

€85 

101. Απασχόληση παιδιού κάτω 
των 15 χρόνων. 

Ο περί Απασχολήσεως 
Ανηλίκων Νόµος, Κεφ. 178 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

3, 18 και 19 £50 

102. Απασχόληση ή εργασία 
παιδιών κάτω των 18 χρόνων, 
η οποία λόγω της φύσης ή των 
συνθηκών υπό τις οποίες 
διεξάγεται δυνατό να 
παραβλάψει την υγεία, 
ασφάλεια ή ηθική των. 

Ο περί της Συµβάσεως για το 
Κατώτατο Όριο Ηλικίας 
Εισόδου των Απασχόληση 
(Κυρωτικός) Νόµος αρ. 
17(III) του 1997 

3 £50 

103. Απασχόληση παιδιού σε 
πλανώδιο εµπόριο. 

Ο περί Απασχολήσεως 
Ανηλίκων Νόµος, Κεφ. 178 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

14(3), 18 και 19 £50 

104. Απασχόληση παιδιού σε 
πλανώδιο εµπόριο ή δηµόσιο 
µέρος µεταξύ 7 µ.µ. - 6 π.µ. 

Ο περί Απασχολήσεως 
Ανηλίκων Νόµος, Κεφ. 178 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7, 18 και 19 £50 

105. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 5(α) 
της Κ.∆.Π. 372/2007. 
Παράταση ωραρίου 
κλεισίµατος καταστηµάτων, 
όπως καθορίζεται δυνάµει των 
άρθρων 4, 5 και 6 του Κεφ. 
185. 
 

Ο περί Βοηθών 
Καταστηµάτων Νόµος, Κεφ. 
185 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

4, 5, 6, και 12. £50 

106. Παράλειψη ανάρτησης 
καταλόγου βοηθών 
καταστηµάτων και ωραρίου 
εργασίας των. 

Ο περί Βοηθών 
Καταστηµάτων Νόµος, Κεφ. 
185 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

11 £20 

107. Παρεµπόδιση Επιθεωρητών 
και Αστυνοµικών για είσοδο 
και έλεγχο σε καταστήµατα. 

Ο περί Βοηθών 
Καταστηµάτων Νόµος, Κεφ. 
185 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

13 £50 

108. Λειτουργία καταστήµατος Ο περί Θερινής 5, 6 και 7 £50 
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κατά τη διάρκεια 
µεταµεσηµβρινής ανάπαυσης. 

Μεταµεσηµβρινής Ανάπαυσης 
Νόµος, Κεφ. 186 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

109. ∆ιεξαγωγή εµπορίου κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου 
κλεισίµατος καταστηµάτων. 

Ο περί Θερινής 
Μεταµεσηµβρινής Ανάπαυσης 
Νόµος, Κεφ. 186 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

8 £50 

110. Παράβαση ωραρίου 
λειτουργίας κέντρων 
αναψυχής. 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής 
Νόµος αρ. 29 του 1985 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

19 £50 

111. Παράβαση περιορισµών ή 
όρων άδειας. 

Ο περί Εράνου Νόµος, Κεφ. 
95.  

5(3) και 9 £50 

112. Έρανος χωρίς άδεια. Ο περί Εράνου Νόµος, Κεφ. 
95. 

4(2) και 9 £50 

113. Ενέργεια συλλέκτη χωρίς 
άδεια. 

Ο περί Εράνου Νόµος, Κεφ. 
95. 

4(3) και 9 £50 

114. Χρήση “καζαντί” κατά 
παράβαση όρων άδειας. 

Ο Περί Στοιχηµάτων Νόµος, 
Κεφ. 151 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

6Α £50 

115. Είσοδος σε υποστατικό µε 
µηχανές παιγνίου σε άτοµα 
κάτω των 12 χρόνων. 

Ο Περί Μηχανών Παιγνίου 
και Μηχανών Ψυχαγωγίας 
Νόµος αρ. 32(Ι) του 1996. 

9 και 15(1)(α) £50 

116. Χρήση µηχανής παιγνίου για 
σκοπούς κέρδους. 

Ο Περί Μηχανών Παιγνίου 
και Μηχανών Ψυχαγωγίας 
Νόµος αρ. 32(Ι) του 1996. 

15(1)(δ) £50 

117. Παράβαση όρου άδειας. Ο Περί Μηχανών Παιγνίου 
και Μηχανών Ψυχαγωγίας 
Νόµος αρ. 32(Ι) του 1996. 

15(1)(ε) £50 

118. Μη ανάρτηση ειδοποίησης για 
απαγόρευση εισόδου. 

Ο Περί Μηχανών Παιγνίου 
και Μηχανών Ψυχαγωγίας 
Νόµος αρ. 32(Ι) του 1996. 

15(1)(στ) £50 

  Κανονιστική ∆ιοικητική 
Πράξη αρ. 159 του 1998. 

Καν. 7(α) £50 

119. Αγορά ή πώληση λαχνού σε 
ψηλότερη τιµή. 

Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 
74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5 £50 

  Κανονιστική ∆ιοικητική 
Πράξη αρ. 418 του 1956. 

Καν. 14(1)(α) £50 

120. Πώληση ή προσφορά για 
πώληση λαχνού. 

Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 
74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5 και 11 £50 

  Κανονιστική ∆ιοικητική 
Πράξη αρ. 418 του 1956. 

Καν. 14(1)(β) £50 

121. Αγορά λαχνού, που κέρδισε, 
σε χαµηλότερη τιµή. 

Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 
74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

5 και 11 £50 

  Κανονιστική ∆ιοικητική 
Πράξη αρ. 418 του 1956. 

Καν. 14(2) £50 

122. ∆ιάθεση µικρών λαχνών κατά 
παράβαση των καθορισµένων 
προϋποθέσεων. 

Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 
74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

6(1) και (2) £50 

123. ∆ιάθεση ιδιωτικών λαχείων 
κατά παράβαση των 
καθορισµένων όρων. 

Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 
74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

7 £50 

124. Παράνοµοι διαγωνισµοί. Ο περί Λαχείων Νόµος, Κεφ. 8 και 11 £50 
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74 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

125. Πώληση και αγορά 
ανταλλακτικών κυνηγετικών 
όπλων χωρίς άδεια. 

Ο περί Πυροβόλων Όπλων 
Νόµος αρ. 38 του 1984. 

19 £50 

126. Παράλειψη ειδοποίησης 
απώλειας ή καταστροφής 
πυροβόλου όπλου. 

Ο περί Πυροβόλων Όπλων 
Νόµος αρ. 38 του 1984. 

25 £50 

127. Παράλειψη γνωστοποίησης 
αλλαγής τόπου διαµονής 
κατόχου άδειας πυροβόλου 
όπλου. 

Ο περί Πυροβόλων Όπλων 
Νόµος αρ. 38 του 1984. 

26 £20 

128. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3 
της Κ.∆.Π. 249/2014. 
Παράβαση διατάγµατος 
σχετικά µε τον ανώτατο 
αριθµό θηραµάτων και αγρίων 
πτηνών. 

Ο περί Προστασίας και 
Αναπτύξεως Θηραµάτων και 
Αγρίων Πτηνών Νόµος αρ. 39 
του 1974. 

7 £50 

129. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3 
της Κ.∆.Π. 249/2014. 
Παράλειψη ανάρτησης άδειας 
εµπορίας θηραµάτων. 
 

Ο περί Προστασίας και 
Αναπτύξεως Θηραµάτων και 
Αγρίων Πτηνών Νόµος αρ. 39 
του 1974. 

13(1) £30 

130. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3 
της Κ.∆.Π. 249/2014. 
Παράλειψη τήρησης βιβλίου, 
από πωλητή θηραµάτων. 
 

Ο περί Προστασίας και 
Αναπτύξεως Θηραµάτων και 
Αγρίων Πτηνών Νόµος αρ. 39 
του 1974. 

13(2) £30 

131. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3 
της Κ.∆.Π. 249/2014. 
Μεταφορά µη 
αποσυναρµολογηµένων 
∆ΟΚΟ σε όχηµα. 
 

Ο περί Προστασίας και 
Αναπτύξεως Θηραµάτων και 
Αγρίων Πτηνών Νόµος αρ. 39 
του 1974. 

17 £30 

132. Καταστροφή, παραµόρφωση, 
σχεδιασµός, χάραξη αρχαίου 
µνηµείου ή αρχαιότητας. 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος, 
Κεφ. 31 (όπως 
Τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

10 £50 

133. Ζώα σε αρχαιολογικούς 
χώρους. 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος, 
Κεφ. 31 (όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

10(2) £30 

134. Απόρριψη ακαθαρσιών ή 
σκυβάλων σε αρχαίο µνηµείο. 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος, 
Κεφ. 31 (όπως 
Τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

10(3) £50 

135. Φωτογράφηση αρχαιοτήτων 
και παραστάσεις σε αρχαίο 
µνηµείο, χωρίς άδεια. 

Ατοµική ∆ιοικητική πράξη µε 
αρ. 756 του 1967. 

 £30 

136. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3(α) 
της Κ.∆.Π. 811/2004 
Άναµµα φωτιάς σε κρατικό 
δάσος χωρίς δικαίωµα. 
 

Ο περί ∆ασών Νόµος αρ. 14 
του 1967 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

13(1) £50 

137. ∆ιαγράφηκε µε τον Καν. 3(α) 
της Κ.∆.Π. 811/2004 
Επεµβάσεις σε κρατικό δάσος 

Ο περί ∆ασών Νόµος αρ. 14 
του 1967 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

13(2) £50 

138. Άναµµα φωτιάς χωρίς άδεια. Ο περί Πρόληψης και 
Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην 
Ύπαιθρο Νόµος αρ. 220 του 

5(α) £50 
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1988. 
139. Εγκατάλειψη άσβεστης 

φωτιάς. 
Ο περί Πρόληψης και 
Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην 
Ύπαιθρο Νόµος αρ. 220 του 
1988. 

5(β) £50 

140. Απόρριψη αναµµένου σπίρτου 
ή τσιγάρου ή άλλου 
αντικειµένου. 

Ο περί Πρόληψης και 
Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην 
Ύπαιθρο Νόµος αρ. 220 του 
1988. 

5(γ) £50 

141. Παράβαση όρων αδείας. Ο περί Πρόληψης και 
Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην 
Ύπαιθρο Νόµος αρ. 220 του 
1988. 

Καν. 3(γ) της 
Κ.∆.Π. 

811/2004. 
4(1) και 5(ε) 

 

£50 

142. Παράνοµη αποθήκευση 
πετρελαιοειδών. 

Ο περί Πετρελαιοειδών 
Νόµος, Κεφ. 272 (όπως 
τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 

4(1) και 4(4) £50 

143. Παράβαση ωραρίου. Κανονική ∆ιοικητική Πράξη 
αρ. 13 του 1993. 

Καν. 4 £50 

143. ∆ιέλευση/ελλιµενισµός ή 
στάθµευση µηχανοκινήτων 
οχηµάτων ή ακάτων σε 
απαγορευµένη περιοχή. 

Ο περί Προστασίας των 
Λουσµένων εν τη Θαλάσση 
Νόµος Αρ. 72 του 1968. 

4(1) και 4(2) £50 

144. Χρησιµοποίηση δικτύων ή 
ψαροντούφεκου σε 
απαγορευµένη περιοχή. 

Ο περί Προστασίας των 
Λουοµένων εν τη Θαλάσση 
Νόµος Αρ. 72 του 1968. 

4(Α) £50 

145 Επέµβαση σε σηµαντήρα 
εντός της θάλασσας. 

Ο περί Προστασίας των 
Λουοµένων εν τη Θαλάσση 
Νόµος Αρ. 72 του 1968. 

4(Β) £50 

146 Παράλειψη ανάρτησης 
πινακίδας και διατήρηση 
αποδεικτικών εγγράφων 
κυριότητας. 

Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών 
Νόµος αρ. 56(Ι) του 1992. 

3 και 19 £50 

147 Χειρισµός ταχύπλοου 
σκάφους χωρίς άδεια. 

Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών 
Νόµος αρ. 56(Ι) του 1992. 

4 και 19 £50 

148. Παράλειψη µεταφοράς άδειας 
χειριστή, σωσιβίου κλπ. 

Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών 
Νόµος αρ. 56(Ι) του 1992. 

5(1) και 19 £50 

149. ∆ηµιουργία/πρόκληση 
θορύβου, ο οποίος προκαλεί 
οχληρία στους περίοικους 
κατά τις απαγορευµένες ώρες 
ανάπαυσης. 

Ο περί ∆ιασφάλισης και 
Προστασίας της Κοινής 
Ησυχίας Νόµος αρ. 91 του 
1968. 

3 £50 

149Α Άρθρο 4 το Ν. 44(Ι)/2016 
Λειτουργία κέντρου  
αναψυχής χωρίς άδεια 
εκποµπής ήχου. 
 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής 
(Άδειες Εκποµπής Ήχου) 
Νόµος. 

8(1)(α) €85 

149Β Άρθρο 4 το Ν. 44(Ι)/2016 
Παράβαση των όρων της 
άδειας εκποµπής ήχου. 
 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής 
(Άδειες Εκποµπής Ήχου) 
Νόµος. 

8(1)(β) €85 

150. Ανέγερση διαφηµιστικού 
πίνακα ή έκθεση διαφήµισης, 
εκτός διαφηµιστικού πίνακα 
που ανηγέρθη νόµιµα. 

Ο περί Τοιχοκολλήσεων και 
∆ιαφηµίσεων Νόµος, Κεφ. 50 
(όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα). 
 

3, 4 και 5 £50 

 
 

Ο Πίνακας V του Νόµου έχει αντικατασταθεί µε την Κ.∆.Π 450/2010. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V  

 
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) 
 

Τα αδικήµατα, κατά παράβαση των άρθρων ή κανονισµών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη, των 
Νόµων ή Κανονισµών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη, ρυθµίζονται εξώδικα µε το πρόστιµο που 
καθορίζεται στην πέµπτη στήλη. 
 

Α/Α Περιγραφή Αδικήµατος Νόµος/ 
Κανονισµοί 

Άρθρο/ 
Κανονισµός 

Πρόστιµο 
€ 

1. Παράλειψη ανάρτησης της άδειας 
λειτουργίας 

Οι περί Κέντρων 
Αναψυχής Νόµοι του 

1985 µέχρι 2005 

6(5), 18(7) 85,43 

2. Παράλειψη αναγραφής/ανάρτησης 
του εγκεκριµένου ονόµατος 

” 10, 18(7) 85,43 

3. Παράλειψη υποβολής 
τιµοκαταλόγων προς έγκριση 

” 13(2), (3), 18(7) 85,43 

4. Παράλειψη ανάρτησης 
εγκεκριµένων τιµοκαταλόγων εις 
περίοπτο µέρος 

” 13(5), 18(7) 85,43 

5. Είσπραξη µεγαλύτερου ποσού από 
την εγκεκριµένη τιµή 

” 13(6) 85,43 

6. Παράλειψη έκδοσης αριθµηµένων 
λογαριασµών 

” 15(1), 18(1)(γ) 85,43 

7. Παράλειψη έκδοσης αναλυτικών 
λογαριασµών 

” 15(1), (3)(α), 
18(1)(γ) 

85,43 

8. Παράλειψη υπόδειξης ∆ιευθυντή ” 16(1), 18(7) 85,43 
9. Απασχόληση προσωπικού άνευ 

υγειονοµικού πιστοποιητικού 
” 17(2), 18(7) 85,43 

10. Παράβαση ωραρίου λειτουργίας 
Κέντρων 

” 19(4) 85,43 

11. Παράλειψη κατασκευής και 
προσφοράς εδεσµάτων/ποτών 
σύµφωνα µε την κατηγορία του 
κέντρου και τον εγκεκριµένο 
τιµοκατάλογο 

Οι περί Κέντρων 
Αναψυχής 

Κανονισµοί του 
1986 µέχρι 2005 

9(2), 32 85,43 

12. Παράλειψη αναγραφής 
τιµοκαταλόγου εις την ελληνική 

” 9(3), 32 85,43 

13. Παράλειψη διάθεσης ορχήστρας και 
χώρου πίστας 

” 18(4), 32 85,43 

14. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
εξοπλισµού αποχωρητηρίων 

” 19(1), 32 85,43 

15. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων 
αποχωρητηρίων 

” 19(3), 32 85,43 

16. Παράλειψη διάθεσης αερισµού των 
αποχωρητηρίων 

” 19(5), 32 85,43 

17. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλης 
σηµατοδότησης των 
αποχωρητηρίων 

” 19(6), 32 85,43 

18. Παράλειψη τοποθέτησης 
προφυλακτήρων εκ λεπτού 
πλέγµατος στο µαγειρείο 

” 20(4), 32 85,43 

19. Παράλειψη διάθεσης ιδιαίτερου 
νιπτήρα για χρήση από το 
προσωπικό  

” 20(8)(δ), 32 85,43 

20. Παράλειψη επένδυσης και ” 20(9), 32 85,43 
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χρωµατισµού τοίχων µαγειρείου 
21. Παράλειψη διάθεσης αδιαπότιστου 

και λείου δαπέδου στο 
µαγειρείο/παρασκευαστήριο 

” 20(10), 32 85,43 

22. Παράλειψη διάθεσης εξαερισµού 
και φωτισµού απάντων των χώρων 
του Κέντρου 

” 21, 32 85,43 

23. Παράλειψη διάθεσης αποθήκης 
σκυβάλων 

” 22(2)(δ), 32 85,43 

24. Παράλειψη απασχόλησης του 
αναγκαίου και κατάλληλου 
εξειδικευµένου προσωπικού 

” 27, 32 85,43 

25. Μη αρµόζουσα προς την ειδικότητα 
του απασχολούµενου προσωπικού 
στολή 

” 28, 32 85,43 

26. Μη άρτια συντήρηση και άµεπτος 
καθαριότητα όλων των χώρων της 
επίπλωσης και του εξοπλισµού του 
κέντρου 

” 30(α), 32 85,43 

27. Παράλειψη παροχής των 
προσφερόµενων και 
διαφηµιζοµένων υπηρεσιών και 
ανέσεων 

” 30(δ), 32 85,43 

28. Μη κατάλληλη φύλαξη και 
διατήρηση των τροφίµων και των 
ποτών 

” 30(ε), 32 85,43 

29. Παράλειψη αναγραφής/ανάρτησης 
του εγκεκριµένου ονόµατος 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 

Καταλυµάτων Νόµοι 
του 1969 έως 2005. 

9(1), 23Α(7) 85,43 

30. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας 
Σταθερών Τιµών 

” 10(2), 23Α(7) 85,43 

31. Παράλειψη προσφοράς αριθµού και 
είδους εδεσµάτων προσφεροµένων 
προς εκλογή 

” 10Β(1),(2), 23Α(7) 85,43 

32. Παράλειψη υπόδειξης ∆ιευθυντή ” 11(1), 23Α(7) 85,43 
33. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας 

Ευθυνών του Ξενοδοχείου 
” 14(10), 23Α(7) 85,43 

34. Παράλειψη υποβολής προς έγκριση 
των διαφηµιστικών εντύπων 

” 15Α(1),(2), 23Α(7) 85,43 

35. Παράλειψη έκδοσης, φύλαξης, 
παρουσίασης λογαριασµών 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 

(Γενικοί) 
Κανονισµοί του 
1985 έως 2005. 

8(1),(2),(3), 11(1) 85,43 

36. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και 
στατιστικών στοιχείων 

” 10(1), 11(1) 85,43 

37. Παράλειψη υποβολής στατιστικών 
στοιχείων 

” 10(3), 11(1) 85,43 

38. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
ύδρευσης 

” 17(1),(2), 76 85,43 

39. Παράλειψη διάθεσης αερισµού 
κοινοχρήστων αποχωρητηρίων, 
λουτρών ή ντους 

” 27(4), 76 85,43 

40. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων κοινοχρήστων 
αποχωρητηρίων, λουτρών ή ντους 

” 27(7), 76 85,43 

41. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλου ” 30(2), 76 85,43 
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εξοπλισµού λουτρών και ντους 
υπνοδωµατίων 

42. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων λουτρών ή 
ντους υπνοδωµατίων 

” 30(3), 76 85,43 

43. Παράλειψη διάθεσης αερισµού 
λουτρών και ντους υπνοδωµατίων 

” 30(5), 76 85,43 

44. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
φωτισµού και αερισµού µαγειρείου 

” 33(2), 76 85,43 

45. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων µαγειρείου 

” 33(5), 76 85,43 

46. Παράλειψη διάθεσης και 
λειτουργίας συστηµάτων 
κλιµατισµού/θέρµανσης 

” 43(1), (2), (3), 76 85,43 

47. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και 
κατάλληλης επίπλωσης, σκευών και 
ιµατισµού 

” 46, 76 85,43 

48, Παράλειψη εκµίσθωσης κενών 
δωµατίων/διαµερισµάτων 

” 49(1), 76 85,43 

49. Παράλειψη διάθεσης υπηρεσίας 
υποδοχής επί εικοσιτετραώρου 
βάσεως 

” 49(2), 76 85,43 

50. Λύση µίσθωσης προ της 
παρελεύσεως του συµφωνηθέντος 
χρόνου 

” 55(1), 76 85,43 

51. Παράλειψη κράτησης κενών 
δωµατίων/διαµερισµάτων 

” 56(1), 76 85,43 

52. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας 
Σταθερών τιµών εντός δωµατίων 

” 59(1), 76 85,43 

53. Παράλειψη ανάρτησης πινακίδων 
και τιµοκαταλόγων εδεσµάτων, 
ποτών και τηλεφωνηµάτων 

” 60, 76 85,43 

54. Παράλειψη διάθεσης αριθµού 
σωσιβίων 

” 66(1), 76 85,43 

55. Παράλειψη απασχόλησης 
ναυαγοσώστη ή κατάλληλα 
εκπαιδευµένου προσωπικού 

” 66(2), 76 85,43 

56. Παράλειψη απασχόλησης του 
αναγκαίου και κατάλληλα 
εξειδικευµένου προσωπικού 

” 69,76 85,43 

57. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων 
προς την ειδικότητα του 
προσωπικού ξενοδοχείων 5,4,3 και 
2 αστέρων στολών 

” 70, 76 85,43 

58. Παράλειψη άρτιας συντήρησης και 
καθαρισµού απάντων των χώρων, 
επίπλωσης και εξοπλισµού 

” 73, 76 85,43 

59. Αρνηση προσφοράς δωµατίου προς 
ικανοποίηση του εσωτερικού 
τουρισµού 

” 74(3), 76 85,43 

60. Παράλειψη υποβολής των 
τιµοκαταλόγων των φαγητών/ποτών 
προς έγκριση 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 
(Οργανωµένα 

∆ιαµερίσµατα και 
Τουριστικά Χωριά) 
Κανονισµοί του 
1993 και 2005 

7(2), 12 85,43 

61. Παράλειψη έκδοσης λογαριασµού ” 9(1), 12 85,43 
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σε πελάτη. 
62. Παράλειψη φύλαξης λογαριασµών ” 9(2), 12 85,43 
63. Παράλειψη τήρησης στοιχείων 

εισπράξεων 
” 9(3), 12 85,43 

64. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και 
στατιστικών για πελάτες 

” 11(1), 12 85,43 

65. Παράλειψη υποβολής στοιχείων 
πελατών στον Οργανισµό 

” 11(3), 12 85,43 

66. Παράλειψη διάθεσης αερισµού 
κοινοχρήστων αποχωρητηρίων 

” 25(2), 52 85,43 

67. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων κοινοχρήστων 
αποχωρητηρίου 

” 25(5), 52 85,43 

68. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
φωτισµού και αερισµού µαγειρείου 
και εξοπλισµού µαγειρείου 

” 31(2), 52 85,43 

69. Παράλειψη διάθεσης εξοπλισµού 
ιδιαίτερων λουτρών και ντους 
διαµερίσµατος 

” 32(2), 52 85,43 

70. Παράλειψη επένδυσης και 
χρωµατισµού τοίχων ιδιαίτερων 
λουτρών και ντους διαµερίσµατος 

” 32(6), 52 85,43 

71. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
αερισµού ιδιαίτερων λουτρών και 
ντους διαµερίσµατος 

” 32(8), 52 85,43 

72. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και 
κατάλληλης επίπλωσης σκευών και 
ιµατισµού 

” 33(2),(5), 52 85,43 

73. Παράλειψη εξασφάλισης συνεχούς 
και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
συσκευών και εγκαταστάσεων που 
υπάρχουν σε κάθε διαµέρισµα 

” 33(3)(α),52 85,43 

74. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς 
καθαριότητας των διαµερισµάτων 

” 33(3) (γ), 52 85,43 

75. Παράλειψη διάθεσης και 
λειτουργίας συστηµάτων 
κλιµατισµού/θέρµανσης. 

” 44(1),(2),(3), 52 85,43 

76. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
ύδρευσης 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 
(Τουριστικαί 

Κατασκηνώσεις) 
Κανονισµοί του 

1977- 2005 

23(1), 32 85,43 

77. Παράλειψη επαρκούς διάθεσης και 
κένωσης των δοχείων 
απορριµµάτων 

” 24, 32 85,43 

78. Παράλειψη διάθεσης τηλεφωνικής 
εγκατάστασης 

” 26, 32 85,43 

79. Εγκατάσταση σκηνών ή στάθµευση 
τροχόσπιτων σε απαγορευµένους 
χώρους 

” 29, 32 85,43 

80. Παράλειψη έκδοσης λογαριασµών 
σε πελάτη 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 
(Τουριστικά 
∆ιαµερίσµατα) 
Κανονισµοί του 
1985 µέχρι 2005 

7(1), 10. 85,43 
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81. Παράλειψη φύλαξης και τήρησης 
στοιχείων 

” 7(2),(3), 10 85,43 

82. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και 
στατιστικών πελατών 

” 9(1), 10 85,43 

83. Παράλειψη υποβολής στατιστικών 
στοιχείων στον Οργανισµό 

” 9(2), 10 85,43 

84. Παράλειψη υπόδειξης ∆ιευθυντή ” 12 85,43 
85. Παράλειψη εξασφάλισης συνεχούς 

και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
συσκευών και εγκαταστάσεων που 
υπάρχουν σε κάθε διαµέρισµα 

” 16(2)(α) 85,43 

86. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς 
καθαριότητας των διαµερισµάτων 

” 16(2)(γ) 85,43 

87. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και 
κατάλληλης επίπλωσης σκευών και 
ιµατισµού 

” 16(5) 85,43 

88. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών 
σε πελάτες 

” 22(1) 85,43 

89. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών 
υποδοχής και τηλεφώνου 

” 22(4) 85,43 

90. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών 
καθαρισµού 

” 22(5) 85,43 

91. Παράλειψη διάθεσης οµοιόµορφων 
προς την ειδικότητα του 
προσωπικού στολών 

” 22(7) 85,43 

92. Λύση µίσθωσης προ της 
παρελεύσεως του συµφωνηθέντος 
χρόνου 

” 26(1) 85,43 

93. Παράλειψη κράτησης κενών 
διαµερισµάτων 

” 27(5) 85,43 

94. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδων 
σταθερών τιµών στα διαµερίσµατα 
πελατών 

” 30(1) 85,43 

95. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδων 
και τιµοκαταλόγων εδεσµάτων και 
ποτών 

” 31 85,43 

96. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και 
κατάλληλης επίπλωσης, σκευών και 
ιµατισµού 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 

(Συγκροτήµατα 
Τουριστικών 
Επαύλεων) 

Κανονισµοί του 
1993 

15(2), 24 85,43 

97. Παράλειψη εξασφάλισης της 
σωστής και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των συσκευών και 
εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε 
κάθε έπαυλη. 

” 15(3)(α), 24 85,43 

98. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς 
καθαριότητας 

” 15(3)(β)(γ), 24 85,43 

99. Παράλειψη διάθεσης τηλεφωνικού 
κέντρου και επαρκών γραµµών 
σύνδεσης του µε το κεντρικό 
εξωτερικό δίκτυο 

” 16, 24 85,43 

100. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς 
ύδρευσης 

” 18(1), 24 85,43 

101. Παράλειψη διάθεσης και 
λειτουργίας συστηµάτων 

 20(1),(2), 24 85,43 
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κλιµατισµού/θέρµανσης 
102. Παράλειψη έκδοσης λογαριασµών, 

φύλαξης και τήρησης στοιχείων 
εισπράξεων 

Οι περί Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών 
Καταλυµάτων 

(Παραδοσιακές 
Οικοδοµές) 

Κανονισµοί του 
1993 και 2005 

8(1), 11, 20 85,43 

103. Παράλειψη τήρησης και υποβολής 
στον Οργανισµό στοιχείων και 
Στατιστικών µελετών 

” 10(1), (2), 11, 20 85,43 

104. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και 
κατάλληλης επίπλωσης σκευών και 
ιµατισµού 

” 15(1), (2), (5), 20 85,43 

105. Παράλειψη εξασφάλισης της 
συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των συσκευών και 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε 
κάθε διαµέρισµα ή δωµάτιο 

” 15(3)(α), 20 85,43 

106. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς 
καθαριότητας 

” 15(3)(β),(γ), 20 85,43 

107. Παράλειψη υπόδειξης ∆ιευθυντή ” 17(1), 20 85,43 
108. Παράλειψη υπόδειξης ∆ιευθυντή Οι περί Γραφείων 

Τουρισµού και 
Ταξιδίων και 

Ξεναγών Νόµοι του 
1995 µέχρι 2004 

5(1), 18 85,43 

109. Παράλειψη διάθεσης πλήρης, 
ανεξάρτητης και τέτοιων 
διαστάσεων κτιριακή εγκατάσταση, 
κατάλληλη επίπλωση και 
εξοπλισµό 

” 9(1)(α), 18 85,43 

110. Παράλειψη στελέχωσης µε 
κατάλληλο και ικανοποιητικό σε 
αριθµό προσωπικό 

” 9(1)(β), 18 85,43 

111. ∆ιεξαγωγή άλλης επιχείρησης ή 
εργασίας στο κατάστηµα που 
χρησιµοποιείται ως Γραφείο πέραν 
των εργασιών που έχουν σχέση µε 
τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο Νόµο 

” (9(2), 18 85,43 

112. ∆ιαφήµιση Γραφείου χωρίς την 
εγκεκριµένη ονοµασία 

” 10(1), 18 85,43 

113. Παράλειψη γνωστοποίησης των 
αλλαγών στη διεύθυνση γραφείου ή 
στη σύνθεση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου νοµικού 
προσώπου κατόχου άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Γραφείου 

” 10(6), 18 85,43 

114. Παράλειψη υποβολής 
διαφηµιστικών και άλλων εντύπων 

” 12(2)(α), 18 85,43 

115. Παράλειψη υποβολής στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν τις 
δραστηριότητες του γραφείου 

” 12(2)(β), 18 85,43 

116. Ασκηση επαγγέλµατος ξεναγού 
χωρίς άδεια 

” 14, 19 85,43 

117. Παράλειψη διάθεσης 
ικανοποιητικής επίπλωσης και 
διακόσµησης 

Οι περί Τουριστικών 
Επαγγελµάτων και 

Σωµατείων 

5, 18 85,43 
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Κανονισµοί του 
1980, µέχρι 1992 

118. Παράλειψη αναγραφής του 
ονόµατος και της έδρας του 
Γραφείου 

” 7(1),(2), (3), 18 1 85,43 

119. Λειτουργία Υποκαταστηµάτων 
Γραφείων άνευ του ονόµατος του 
Γραφείου 

” 8(1), 18 85,43 

120. Παράλειψη παρουσίασης της άδειας 
ξεναγού 

” 11(4), 18 85,43 

121. Παράλειψη παρουσίασης 
διακριτικού σήµατος 

” 12, 18 85,43 

122. Παράβαση υποχρεώσεων ξεναγού ” 14, 18 85,43. 
 

 
 

4(β) του 90(Ι) του 2012 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
 

Αυξ. 
Αρ. 

Περιγραφή 
αδικήµατος και 

καθορισµένο πρόστιµο 

 Νόµος ή ∆ευτερογενής 
Νοµοθεσία 

συµπεριλαµβανοµένων 
Κανονισµών 

Άρθρο/ 
Κανονισµός 

     
     

1. Ταχύτητα – παράβαση 
πέραν ή κάτω του 
επιτρεπόµενου ορίου 
ταχύτητας  

 Περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόµος 

Άρθρο 6(2) και 6(3) 

     
 (α) Παράβαση 

ανώτατου ή 
κατώτατου 
ορίου µέχρι 
30% του 
επιτρεπόµενου 

€1 ανά 
χιλιόµετρο 

  

      
 (β) Παράβαση 

ανώτατου ή 
κατώτατου 
ορίου από 31% 
µέχρι 50% του 
επιτρεπόµενου 

€2 ανά 
χιλιόµετρο  

  

      
 (γ) Παράβαση 

ανώτατου ή 
κατώτατου 
ορίου από 51% 
µέχρι 75% του 
επιτρεπόµενου 

€3 ανά 
χιλιόµετρο  

  

     
2. Οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλης – η 
αναλογία αλκοόλης 
στην εκπνοή ή στο 
αίµα υπερβαίνει το 
καθορισµένο όριο 

 Περί Οδικής Ασφάλειας 
Νόµος 

Άρθρο 5 

     
 (α) Η αναλογία αλκοόλης €100   
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στην εκπνοή ή στο 
αίµα υπερβαίνει το 
καθορισµένο στο νόµο 
όριο και είναι 
µικρότερη των 36µ 
g/100ml ή των 
82mg/100ml, 
αντίστοιχα 

      
      
 (β) η αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο 
αίµα υπερβαίνει τα 
35µ g/100ml ή τα 
80mg/100ml, 
αντίστοιχα και και 
είναι µικρότερη των 
56µ g/100ml ή των 
127mg/100ml, 
αντίστοιχα 

€200    

      
 (γ)  η αναλογία αλκοόλης 

στην εκπνοή ή στο 
αίµα υπερβαίνει τα 
55µ g/100ml ή τα 
125mg/100ml, 
αντίστοιχα και είναι 
µικρότερη των 71µ 
g/100ml ή 
161mg/100ml, 
αντίστοιχα 
 

€300.   

 
 4 του 20(Ι) του 2017. 

ΠΙΝΑΚΑΣ VII 
 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 
  
 Τα αδικήµατα κατά παράβαση των άρθρων ή κανονισµών που παρατίθενται στην 
τέταρτη στήλη του Νόµου ή των Κανονισµών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη 
ρυθµίζονται εξώδικα µε το πρόστιµο που καθορίζεται στην πέµπτη στήλη. 

 
Αύξων 
Αριθµός 

Περιγραφή 
Αδικήµατος 

Νόµος ή ∆ευτερογενής 
Νοµοθεσία 

συµπεριλαµβανοµένων 
Κανονισµών 

Άρθρο/ 
Κανονισµός 

Καθορισµέ-
νο 

Πρόστιµο 

1. Κάπνισµα σε χώρο 
απαγόρευσης του 
καπνίσµατος. 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 
 

11 €85 

2. Κάπνισµα σε 
οχήµατα δηµόσιας 
χρήσης ή ιδιωτικής 
χρήσης στα οποία 
επιβαίνουν ανήλικα 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 

12 €85 
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άτοµα. 
 

3. Παράλειψη 
τοποθέτησης 
πινακίδας σε χώρο 
απαγόρευσης του 
καπνίσµατος. 
 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 

13 €85 

4. Κάπνισµα σε 
εσωτερικό ή κλειστό 
χώρο εργασίας. 
 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 

14 €85 

5. Παρακώλυση 
λειτουργών στην 
άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 
 

15 €85 

6. Παράλειψη 
τοποθέτησης 
απαγορευτικής 
πινακίδας σε χώρο 
απαγόρευσης του 
καπνίσµατος. 
 

Ο περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Νόµος του 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσµατος) 
Κανονισµοί του 2017. 
 

25 
 

Μόνο σε σχέση 
µε το αδίκηµα 
της παράλειψης 
τοποθέτησης 
απαγορευτικής 
πινακίδας σε 
χώρο 
απαγόρευσης 
του 
καπνίσµατος 
 

 
4 

€85  

 
 

5 του 74(Ι) του 2015. 
Πίνακας VIII 
(Άρθρο 11Α) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11A 
 

Στοιχείο | Υ/Π [1] | Παρατηρήσεις | 
∆εδοµένα σχετικά µε το όχηµα | Υ | | 
Κράτος µέλος ταξινόµησης | Υ | | 
Αριθµός αδείας κυκλοφορίας | Υ | (Α [2]) | 
∆εδοµένα σχετικά µε την παράβαση | Υ | | 
Κράτος µέλος της παράβασης | Υ | | 
Ηµεροµηνία αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Χρόνος αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Σκοπός της έρευνας | Υ | Κωδικός που αναφέρει τον τύπο της παράβασης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 11Α 
1 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας 
2 Οδήγηση σε κατάσταση µέθης 
3 Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
4 Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηµατοδότη 
5 Χρήση απαγορευµένης λωρίδας 
10 Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών 
11 Μη χρήση προστατευτικού κράνους 
12 Παράνοµη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση | 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11A 
 
Μέρος I. ∆εδοµένα που αφορούν οχήµατα 
 
Στοιχείο | Υ/Π [3] | Παρατηρήσεις | 
Αριθµός άδειας κυκλοφορίας | Υ | | 
Αριθµός πλαισίου/VIN | Υ | | 
Κράτος µέλος ταξινόµησης | Υ | | 
Μάρκα | Υ | (D.1 [4]) π.χ. Ford, Opel, Renault | 
Εµπορικός τύπος του οχήµατος | Υ | (D.3) π.χ. Focus, Astra, Megane | 
Κωδικός κατηγορίας EE | Υ | (J) π.χ. µοτοποδήλατα, µοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα | 
 
Μέρος II. ∆εδοµένα που αφορούν κατόχους ή ιδιοκτήτες οχηµάτων  
 
Στοιχείο | Υ/Π [5] | Παρατηρήσεις | 
∆εδοµένα που αναφέρονται στους κατόχους του οχήµατος | | (C.1 [6]) Τα δεδοµένα αναφέρουν τον κάτοχο της 
συγκεκριµένης άδειας κυκλοφορίας. | 
Ονοµατεπώνυµο (εταιρική επωνυµία) του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας | Υ | (C.1.1) Χρησιµοποιούνται 
χωριστά πεδία για το ονοµατεπώνυµο, τα συνθετικά, τους τίτλους κ.λπ. και κοινοποιείται το όνοµα υπό 
εκτυπώσιµη µορφή | 
Όνοµα | Υ | (C.1.2) Χρησιµοποιούνται χωριστά πεδία για το όνοµα και τα αρχικά του και κοινοποιείται το 
όνοµα υπό εκτυπώσιµη µορφή | 
∆ιεύθυνση | Υ | (C.1.3) Χρησιµοποιούνται χωριστά πεδία για την οδό, τον αριθµό της οικίας και των 
προσαρτηµάτων της, τον ταχυδροµικό κώδικα, τον τόπο κατοικίας, τη χώρα κατοικίας κ.λπ. και κοινοποιείται η 
διεύθυνση υπό εκτυπώσιµη µορφή. | 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ηµεροµηνία γέννησης: | Υ | | 
Νοµικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όµιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθµός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο µοναδικό 
το πρόσωπο ή την εταιρεία | 
∆εδοµένα που αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήµατος | | (C.2) Τα δεδοµένα αναφέρονται στους ιδιοκτήτες 
του οχήµατος | 
Ονοµατεπώνυµο (εταιρική επωνυµία) του ιδιοκτήτη | Υ | (C.2.1) | 
Όνοµα | Υ | (C.2.2) | 
∆ιεύθυνση | Υ | (C.2.3) | 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ηµεροµηνία γέννησης: | Υ | | 
Νοµικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όµιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθµός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο µοναδικό 
το πρόσωπο ή την εταιρεία. | 
 
| | Σε περίπτωση αποσυρµένων οχηµάτων, κλεµµένων οχηµάτων ή πινακίδων κυκλοφορίας ή οχηµάτων µε 
ληγµένη άδεια κυκλοφορίας δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τον ιδιοκτήτη/κάτοχο. Αντ’ αυτού, 
επιστρέφεται το µήνυµα “Μη κοινοποιήσιµη πληροφορία”. | 
 
[1] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό µητρώο, Π = προαιρετικό. 
 
[2] Εναρµονισµένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά µε 
τα έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων (E.E. L 138 της 1.6.1999, σ. 57). 
 
[3] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό µητρώο, Π = προαιρετικό. 
 
[4] Εναρµονισµένη σύντµηση εγγράφου, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ. 
 
[5] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό µητρώο, Π = προαιρετικό. 
 



 

47(I)/1997 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2019. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 62 of 62 

 

[6] Εναρµονισµένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ. 
 
 

 


