
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ   

(ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2021 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

55(Ι) του 2001 

87(Ι) του 2003 

176(Ι) του 2006 

138(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικημάτων 

(Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) 

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

Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα 

Συναφή Θέματα) Νόμους του 2001 μέχρι του 2021 (που στην συνέχεια 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροχαίων Αδικημάτων 

(Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι 

του 2001 μέχρι του 2022. 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο 

σημείο (ι) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3)αυτού, μετά τη λέξη 

«Φωτογραφία» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή βίντεο».  

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης του 

εδαφίου (2) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως 

μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ως ημερομηνία έκδοσης του προστίµου για 

τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξώδικου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 

Νόµου, θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.». 

 

  

 (β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (3), (4), (5), (6), (7) και (8): 
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 «(3) Σε περίπτωση που ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος, 

µολονότι εντοπίζεται, αρνείται να παραλάβει την ειδοποίηση, τεκµαίρεται 

ότι η ειδοποίηση παραλήφθηκε και, σε περίπτωση που το εξώδικο 

πρόστιµο που αναγράφεται σε αυτή δεν καταβληθεί, δύναται να ασκηθεί 

ποινική δίωξη εναντίον του. 

 

 (4) Σε περίπτωση που ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος ο 

οποίος παραλαµβάνει την ειδοποίηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο 

παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου 

τον Υπεύθυνο λειτουργό εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την παραλαβή της ειδοποίησης µε το εύρηµα της 

συσκευής φωτοεπισήµανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη 

οδηγού, και στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται εκ νέου το χρονικό όριο 

επίδοσης της ειδοποίησης που καθορίζεται στη δεύτερη επιφύλαξη του 

εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε αντίθετη δε περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη. 

 

 (5) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως 

παραβάτη οδηγό επιστρέφεται στον αποστολέα ως µη παραληφθείσα 

ή, σε περίπτωση που, ενώ αναγνωριστεί και εντοπιστεί ο υποδειχθείς 

οδηγός, δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήµατος, τότε η διαδικασία 

συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη και του 

υποδειχθέντος ως παραβάτη οδηγού. 

 

 (6) Σε περίπτωση που ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος είναι 

επιχείρηση, σύµφωνα µε τον περί της Εκµίσθωσης Οχηµάτων Χωρίς 

Οδηγό Νόµο, και το όχηµα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι 

εκµισθούµενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο µισθωτής του οχήµατος 

ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο. Σε τέτοια 

περίπτωση ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήµατος συνεργάζεται, 

άµεσα και σε όλα τα στάδια, µε τις αρµόδιες αρχές της Δηµοκρατίας. 
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 (7) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο, 

προτού τύχει εφαρμογής η διαδικασία αποστολής της ειδοποίησης, 

αποστέλλεται επιστολή με την οποίας καλείται το νομικό πρόσωπο, 

μέσω του διευθύνοντος αξιωματούχου όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 9Β, να υποδείξει τον οδηγό και να ενημερώσει, με 

επιστολή, τον λειτουργό εντός 15 ημερών και, σε περίπτωση που δεν 

γίνει η ενημέρωση του Υπεύθυνου λειτουργού, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 

 

 (8) (α) Ενημέρωση για ύπαρξη ειδοποίησης και για πρόσβαση στα 

στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου μπορεί 

να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σύντομο τηλεφωνικό γραπτό 

μήνυμα, σε ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό κινητού τηλεφώνου που 

παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος για το σκοπό αυτό.  

 

 (β) Τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού που αναφέρονται στο εδάφιο 

(4), τα στοιχεία που παραδίδει ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης οχήματος 

που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου, δύνανται να καταχωρούνται 

ηλεκτρονικά από τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του οχήματος σε 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται ειδικά για τους 

σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  

 

 (γ) Σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο που αναγράφεται στην 

ειδοποίηση δεν καταβληθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την ενημέρωση 

που γίνεται με βάση την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου ή, 

ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου δεν συμπληρωθούν εντός της 

ίδιας χρονικής περιόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου.». 

 

  

Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, μετά τη λέξη 

«φωτογραφίας» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή του βίντεο». 

 

 (β) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, μετά 

τη λέξη «φωτογραφία» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή βίντεο». 

 

 (γ) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, μετά 

τη λέξη «φωτογραφία» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή βίντεο». 

 

 (δ) Με τη διαγραφή των επιφυλάξεων αυτού.  

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 9: 

 «9. Όποιος με πρόθεση –  

 

 (α) προξενεί ζημιά σε συσκευή φωτοεπισήμανσης ή σε οποιοδήποτε 

μέρος ή εξάρτημα της ή σε όχημα στο οποίο η συσκευή λειτουργεί ή 

με την οποία μεταφέρεται ή/και 

 

 (β) παρεμποδίζει ή καθιστά αδύνατη την ομαλή λειτουργία συσκευής 

φωτοεπισήμανσης, 

 

 διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

πέντε χιλιάδες (€5.000) Ευρώ ή με φυλάκιση για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τον ένα χρόνο και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να 

διατάξει τον παραβάτη να πληρώσει, ποσό που το Δικαστήριο θα 

καθορίσει, για τη ζημιά που προκάλεσε. 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9Α του 

6. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, 
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βασικού νόμου. στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «τις δύο χιλιάδες λίρες» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «τα πέντε χιλιάδες (€5.000) Ευρώ». 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9Β του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 9Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στο 

εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «, εκτός από το νομικό πρόσωπο, και οι 

σύμβουλοι ή». 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη λέξη «φωτογραφίες» 

(πρώτη γραμμή) και τη λέξη «φωτογραφία» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«ή βίντεο». 

 

 (β) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Τα 

αρνητικά και όλες οι μεγεθύνσεις και τα αντίτυπα των φωτογραφιών» 

(πρώτη γραμμή), με τη φράση «Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

φωτογραφιών και βίντεο» και την προσθήκη, στο ίδιο εδάφιο, μετά τη 

λέξη «φωτογραφία» (τρίτη γραμμή) και τη λέξη «φωτογραφίας» (πέμπτη 

γραμμή), της φράσης «ή βίντεο». 

 

 (γ) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, μετά τη λέξη 

«φωτογραφίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή βίντεο». 

  

 

 


