
 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
 

Πρόσκληση για Απόψεις 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Νομοσχεδίου 
Τροποποίηση των περί  Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 

Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμων του 2001 μέχρι του 2021 
         

 

Το προσχέδιο αυτό τίθεται στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, για απόψεις από κάθε 
ενδιαφερόμενο.  
 
Πρόσκληση για απόψεις αποστάληκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε 
γνώση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και δημοσιοποιείται στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (mcw.gov.cy) για σκοπούς πρόσβασης και 
κατάθεσης απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
 
Μετά την πολιτική εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης, διαπιστώθηκε ότι η 
σχετική νομοθεσία χρήζει αναθεώρησης, ώστε αφενός να επιλυθούν πρακτικά προβλήματα 
που προέκυψαν και αφετέρου να προστεθούν πρόνοιες για πιο άμεση ενημέρωση των 
πολιτών στις περιπτώσεις παραβιάσεων. 

 
Στο προσχέδιο Νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

1. Η δυνατότητα καταγραφής της παράβασης  και σε βίντεο εκτός από φωτογραφία. 
 

2. Η δυνατότητα ενημέρωσης του παραβάτη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
           ή μέσω σύντομου τηλεφωνικού γραπτού μηνύματος. 
 

3. Η αποστολή επιστολής προς νομικό πρόσωπο, μέσω του διευθύνοντος  
     αξιωματούχου προτού τύχει εφαρμογής η διαδικασία αποστολής της ειδοποίησης 
     παράβασης ώστε αυτή να αποστέλλεται στον οδηγό του οχήματος. 

 
4. Διευκρίνηση ότι, στις περιπτώσεις παράβασης με όχημα επιχείρησης εκμίσθωσης 
      οχημάτων χωρίς οδηγό, ο παραβάτης θα λογίζεται ο οδηγός που ήταν ο μισθωτής  
      του οχήματος. 
 
5. Αποσαφήνιση ότι, ως ημερομηνία έκδοσης του προστίμου θεωρείται η ημερομηνία  
      επίδοσης  της ειδοποίησης. 
 
6. Μεταφορά υφιστάμενων διατάξεων από το άρθρο 8 στο άρθρο 6, για να είναι  
     ορθότερο νομοτεχνικά. 
 

 
 

http://www.mcw.gov.cy/mtcw/mtcw.nsf/home/home?opendocument
http://www.mcw.gov.cy/mtcw/mtcw.nsf/home/home?opendocument


 

 
 

7. Διεύρυνση των ποινών σε σχέση με πρόκληση ζημιών σε συσκευές 
           φωτοεπισήμανσης ή σε οχήματα που μεταφέρουν τις κάμερες φωτοεπισήμανσης.  
  
 
Με βάση τα πιο πάνω, επισυνάπτεται προσχέδιο Νομοσχεδίου που ετοίμασε το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 
2022, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς, χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω 
διευθύνσεις: 
 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: apitsillidou@mcw.gov.cy  
 

Τηλεομοιότυπο: 22 800 290   
   

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

                                         Αχαιών 28 

                                         1424 Άγιος Ανδρέας 

                                         Λευκωσία   

 


