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Πρόσκληση για Απόψεις 

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Νομοσχεδίου 
 

Τροποποίηση των περί Οδικής Ασφάλειας Νόμων – ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
         

 
Το προσχέδιο αυτό τίθεται στις 22/06/2022 για απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο.  
 
Πρόσκληση για απόψεις αποστάληκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών και δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Ανακοινώσεις (mcw.gov.cy) για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
 
Σχετικά με το θέμα, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει πολλές πτυχές, μία από τις οποίες είναι και η επικοινωνία 
κατάλληλων μηνυμάτων προς τους χρήστες του οδικού δικτύου. 

2. Ιδιαίτερα, κρίθηκε ορθό ότι, επιχειρήσεις ή/και άλλοι φορείς και πρόσωπα που εμπορεύονται 
προϊόντα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οδική ασφάλεια, όπως τα οχήματα και το 
αλκοόλ, θα πρέπει να συνδράμουν, παράλληλα με την προσπάθεια για προώθηση των προϊόντων 
τους, στην γενική προσπάθεια για επικοινωνία κατάλληλων μηνυμάτων.  

3. Για τον πιο πάνω σκοπό, ετοιμάστηκε σχετικό προσχέδιο Νομοσχεδίου, μετά από οδηγίες του 
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  

4. Στο προσχέδιο Νομοσχεδίου, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος από τον Υπουργό, 
στο οποίο να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις για συμπερίληψη, σε διαφημίσεις ή 
άλλους τρόπους προώθησης για την αγορά ή χρήση οχημάτων ή την κατανάλωση αλκοόλ, 
επικοινωνιακών μηνυμάτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Την υποχρέωση για 
συμπερίληψη των μηνυμάτων θα την έχει, με βάση το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το πρόσωπο εκ 
μέρους του οποίου γίνεται η προώθηση του προϊόντος.  

5. Στο διάταγμα θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για κάθε μορφή επικοινωνιακής προώθησης 
προϊόντος, όπως π.χ. διαδικτυακή, τηλεοπτική, ραδιοφωνική κλπ.  

6. Με βάση τα πιο πάνω, επισυνάπτεται προσχέδιο Νομοσχεδίου που ετοίμασε το Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το 
επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 18η Ιουλίου 2022, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή 
ταχυδρομικώς, χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω διευθύνσεις: 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  imiltiadou@rtd.mcw.gov.cy 

Τηλεομοιότυπο:   22354030 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

      1425 Λευκωσία 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2020 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 
174 του 1986 

33(Ι) του 2000 

108(Ι) του 2001 

50(Ι) του 2003 

60 (Ι) του 2003 

173(Ι) του 2003 

24(Ι) του 2006 

5(Ι) του 2007 

89(Ι) του 2012 

47(Ι) του 2015 

56(Ι) του 2015 

13(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2018 

131(Ι) του 2018. 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 έως 2020 (που στο εξής θα 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 

έως 2022. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με 

προσθήκη νέου 

Μέρους 1Α. 

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

τέλος του Μέρους 1, του ακόλουθου νέου Μέρους 1Α: 

 

  

 «ΜΕΡΟΣ 1Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 Καθορισμός 

υποχρέωσης 

για 

επικοινωνιακά 

μηνύματα. 

4Α. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να καθορίσει απαιτήσεις για 

συμπερίληψη, σε διαφημίσεις ή άλλους τρόπους 

προώθησης για την αγορά ή χρήση οχημάτων ή την 

κατανάλωση αλκοόλ, επικοινωνιακών μηνυμάτων 



 

 

3 

για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  

   

  4Β.-(1) Πρόσωπο εκ μέρους του οποίου διενεργείται η 

διαφήμιση ή άλλος τρόπος προώθησης για προϊόντα 

που αναφέρονται στο άρθρο 4Α, το οποίο δεν 

φροντίζει ή παραλείπει ή αμελεί να τηρήσει τις 

διατάξεις του διατάγματος του εν λόγω άρθρου, είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις 

χιλιάδες ευρώ (€3.000). 

   

        -(2) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει 

του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που το 

αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου  και κάθε Διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή 

γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού 

αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το 

οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις  

προαναφερθείσες ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή 

παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την 

παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, είναι ένοχο 

του αδικήματος αυτού, ταυτόχρονα με το νομικό 

πρόσωπο, και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το παρόν 

άρθρο για το εν λόγω αδίκημα.» 

   

 

 

 


