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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 4647, 5.4.2018 
 

Ν. 19(Ι)/2018

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

Άρθρο  
  
1. Συνοπτικός τίτλος. 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι  

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

2. Ερµηνεία. 
  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

3. Χρήση ποδηλάτου. 
4. Απαγόρευση χρήσης ποδηλάτου σε αυτοκινητόδροµο ή δρόµο ταχείας κυκλοφορίας. 
  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 
  

5. Ελάχιστος εξοπλισµός ποδηλάτου. 
6. Υποχρεώσεις κατασκευαστή ή εισαγωγέα ποδηλάτου. 
7. Μέγιστο ύψος ποδηλάτου. 
8. Ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι (120) εκατοστών. 
  
 ΜΕΡΟΣ IV  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 
  

9. Τήρηση αριστερής πλευράς του δρόµου. 
10. Υποχρεώσεις ποδηλάτη. 
11. Απαγορεύσεις κατά τη χρήση ποδηλάτου. 
12. Χρήση φανών κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
13. Χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών. 

  
 ΜΕΡΟΣ V 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
  

14. Υποχρεώσεις οδηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
15. ∆ιασταύρωση µηχανοκίνητου οχήµατος από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο. 
16. Κοινή χρήση ποδηλατοδιάδροµου από µηχανοκίνητο όχηµα και ποδήλατο. 
17. Κίνηση µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατόδροµο. 

  
 ΜΕΡΟΣ VI 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ  
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΛΩΡΙ∆Α, ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 

  
18. Απαγόρευση διακίνησης, στάσης ή στάθµευσης µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατολωρίδα ή 

ποδηλατοδιάδροµο. 
19. Απαγόρευση τοποθέτησης εµποδίων σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο. 
20. Απαγόρευση τοποθέτησης εµποδίων σε ποδηλατόδροµο. 
21. Απαγόρευση χρήσης ή τοποθέτησης σχάρας απορροής οµβρίων υδάτων µε διάκενα παράλληλα 

προς τον άξονα του δρόµου. 
  
 ΜΕΡΟΣ VII 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΛΩΡΙ∆Α Ή ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 
  

22. ∆ιατήρηση ποδηλάτου στα όρια ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόµου. 
23. Κίνηση ποδηλάτη προς λωρίδα κυκλοφορίας µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
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24. Συµβολή ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόµου µε διάβαση πεζών. 
  
 ΜΕΡΟΣ VIII 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟ 
  

25. Υποχρεώσεις ποδηλάτη σε ποδηλατόδροµο. 
  
 ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
  

26. Έκδοση Κανονισµών. 
  
 ΜΕΡΟΣ Χ 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 
  

27. Αδικήµατα και ποινές. 
28. Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΧΙ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
  

29. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. 
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 



 
 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2018. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 3 of 18 

 
Ν. 19(Ι)/2018

Ο περί Ρύθµισης της ∆ιακίνησης Ποδηλάτων Νόµος του 2018 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 19(Ι) του 2018 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΛΩΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθµισης της ∆ιακίνησης Ποδηλάτων 
Νόµος του 2018. 
 

ΜΕΡΟΣ Ι  
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

 
«ανακλαστήρας» σηµαίνει αντικείµενο που υποδηλώνει την παρουσία οχήµατος µέσω 
ανάκλασης φωτός το οποίο προσπίπτει πάνω σε αυτό από πηγή φωτός που δεν 
προέρχεται από το εν λόγω όχηµα· 
 
«διασταυρώνω ποδηλατόδροµο, ποδηλατοδιάδροµο ή ποδηλατολωρίδα» σηµαίνει ότι η 
πορεία του οχήµατος που οδηγώ τέµνει τον ποδηλατόδροµο, τον ποδηλατοδιάδροµο ή 
την ποδηλατολωρίδα· 
 
«∆ιευθυντής» σηµαίνει τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών, και Έργων· 
 
«δρόµος» σηµαίνει οποιοδήποτε δηµόσιο δρόµο επιστρωµένο µε ασφαλτικό επίστρωµα 
ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που προορίζεται κατά την εκάστοτε πρακτική οδοποιίας για 
την επίστρωση ή επικάλυψη δρόµου, στον οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία 
µηχανοκίνητων και µη οχηµάτων και περιλαµβάνει γέφυρα, γεφύρι, σήραγγα ή άλλη 
κατασκευή που αποτελεί µέρος ή προέκταση τέτοιου δρόµου· 
 
«ηλεκτροκίνητο ποδήλατο» σηµαίνει ποδήλατο εξοπλισµένο µε βοηθητικό 
ηλεκτροκινητήρα µέγιστης συνεχούς ισχύος 0,25 Κιλοβάτ (KW), του οποίου η ισχύς 
µειώνεται σταδιακά και τελικά µηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήµατος φθάσει ή 
υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) χιλιόµετρα ανά ώρα (χµ/ω) ή, νωρίτερα, εάν σταµατήσει η 
ποδηλάτηση· 
 

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

«µηχανοκίνητο όχηµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις 
του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου· 
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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
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
100(Ι) του 2013

1(Ι) του 2014
11(Ι) του 2014

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

10(Ι) του 2015
24(Ι) του 2015
29(Ι) του 2015

202(Ι) του 2015
1(Ι) του 2016

12(Ι) του 2016
14(Ι) του 2016

103(Ι) του 2017
8(Ι) του 2018.

 
«οδηγός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου· 
 
«όχηµα» σηµαίνει κάθε κατασκευή η οποία κινείται πάνω σε τροχούς και έχει σκοπό τη 
µεταφορά ανθρώπων ή αντικειµένων· 
 
«παραχώρηση προτεραιότητας» σηµαίνει την υποχρέωση οδηγού µηχανοκίνητου ή µη 
µηχανοκίνητου οχήµατος να µην προβεί σε κίνηση ή ελιγµό σε οποιοδήποτε δρόµο ή 
ποδηλατόδροµο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, ανάλογα µε την περίπτωση, 
αν µε αυτό τον τρόπο θα ανάγκαζε οδηγό άλλου, µη µηχανοκίνητου οχήµατος να 
µεταβάλει απότοµα την πορεία, την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του οχήµατος του ή να 
χρησιµοποιήσει απότοµα τα φρένα του, ή θα ανάγκαζε πεζό να σταµατήσει απότοµα ή 
να µεταβάλει απότοµα την πορεία, την κατεύθυνση ή την ταχύτητά του· 
 
«πεζός» σηµαίνει κάθε πρόσωπο που βρίσκεται ή κινείται σε οποιοδήποτε δρόµο ή 
άλλο δηµόσιο χώρο, περιλαµβάνει δε και κάθε πρόσωπο το οποίο σπρώχνει ή σύρει 
βρεφικό όχηµα, τροχοκάθισµα ασθενούς ή ατόµου µε µειωµένη κινητικότητα ή 
οποιοδήποτε ποδήλατο ή µικρό όχηµα χωρίς κινητήρα, και κάθε πρόσωπο που κινείται 
σε αναπηρικό τροχοκάθισµα µε ταχύτητα πεζού· 
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«ποδηλάτης» σηµαίνει το πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου· 
 

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
8.3.1984

«ποδηλατική διαδροµή» σηµαίνει διαδροµή που φέρει σήµανση, όπως αυτή 
καθορίζεται δυνάµει των προνοιών του Κανονισµού 71 των περί Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών, η οποία δυνατό να περνά µέσα ή έξω 
από κατοικηµένη περιοχή, από δρόµο ή εκτός δρόµου και η οποία συστήνεται για 
χρήση από ποδηλάτες· 

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
 22.11.2002

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
24.3.2005

 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.

 

 
«ποδήλατο» σηµαίνει όχηµα µε δύο τουλάχιστον τροχούς που προωθείται µε τη µυϊκή 
ενέργεια του προσώπου που το οδηγεί, ιδίως δε µε τη χρήση ποδοστροφάλων ή 
χειροστροφάλων, περιλαµβάνει δε και ηλεκτροκίνητο ποδήλατο: 
 
Νοείται ότι, από την ερµηνεία του όρου «ποδήλατο» εξαιρούνται οχήµατα που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταφορά βρεφών και ατόµων µε µειωµένη 
κινητικότητα: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται επίσης από την εν λόγω ερµηνεία τα παιδικά
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Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
8.7.2011

28.12.2012
14.7.2017.

ποδήλατα, τα οποία θεωρούνται παιχνίδια δυνάµει των προνοιών των περί των 
Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισµών, ενώ δεν εξαιρείται ποδήλατο µε 
τροχούς οποιασδήποτε διαµέτρου, κατασκευασµένο ή προοριζόµενο για επιδείξεις ή 
για προετοιµασία για συµµετοχή σε επιδείξεις ή που, σε κάθε περίπτωση, 
χρησιµοποιείται από πρόσωπο ηλικίας άνω των δώδεκα (12) χρόνων· 

 
«ποδήλατο δρόµου» σηµαίνει ποδήλατο που είναι κατασκευασµένο ειδικά για χρήση 
σε αγώνες ποδηλασίας, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Ποδηλασίας· 
 
«ποδηλατοδιάδροµος» σηµαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά µήκος 
οδοστρώµατος οποιουδήποτε δρόµου, η οποία δυνατό να αποτελεί ή να µην αποτελεί 
µέρος ή προέκταση ποδηλατολωρίδας, η οποία προορίζεται για να παρέχει τη 
δυνατότητα κοινής χρήσης της από ποδηλάτες και οδηγούς µηχανοκίνητων οχηµάτων 
και η οποία φέρει ειδική σήµανση όπως αυτή ορίζεται δυνάµει των προνοιών του 
Κανονισµού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών· 
 
«ποδηλατόδροµος» σηµαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά µήκος οποιουδήποτε 
δρόµου ή εκτείνεται ανεξάρτητα από τη χάραξη του δρόµου, η οποία χωρίζεται από τις 
λωρίδες διακίνησης των µηχανοκινήτων οχηµάτων µε τεχνητά κατασκευαστικά µέσα 
τα οποία δυνατό να διακόπτονται κατά διαστήµατα για εξυπηρέτηση λειτουργικών 
αναγκών, η οποία µπορεί να είναι µονής ή διπλής κατεύθυνσης, η οποία προορίζεται 
για την κυκλοφορία ποδηλατών και η οποία φέρει ειδική σήµανση όπως αυτή ορίζεται 
δυνάµει των προνοιών του Κανονισµού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών· 
 
«ποδηλατολωρίδα» σηµαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά µήκος 
οδοστρώµατος οποιουδήποτε δρόµου και µπορεί να είναι µονής ή διπλής κατεύθυνσης, 
η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την κυκλοφορία ποδηλατών, φέρει δε ειδική 
σήµανση όπως αυτή ορίζεται δυνάµει των προνοιών του Κανονισµού 71 των περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών· 
 

Παράρτηµα. «σήµα χεριού» σηµαίνει σήµα που καθορίζεται στο Παράρτηµα, µε το οποίο 
ποδηλάτης εκδηλώνει πρόθεση αναφορικά µε επερχόµενη αλλαγή στην πορεία του 
ποδηλάτου του· 
 
«χρήση ποδηλάτου» σηµαίνει την οδήγηση ποδηλάτου από πρόσωπο που επιβαίνει σε 
αυτό και προκαλεί την κίνηση του. 
 
(2) Λέξη, φράση ή όρος που δεν ερµηνεύεται ειδικά στον παρόντα Νόµο, έχει τη 
σηµασία που αποδίδεται σε αυτήν ή αυτόν από τις διατάξεις του περί Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων 
Κανονισµών. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Χρήση ποδηλάτου. 3. Η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε δρόµο, ποδηλατόδροµο, ποδηλατοδιάδροµο ή 

σε οποιαδήποτε ποδηλατολωρίδα επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

Απαγόρευση χρήσης 
ποδηλάτου σε 

αυτοκινητόδροµο ή 
δρόµο ταχείας 
κυκλοφορίας.

4.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδροµο ή δρόµο 
ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τέτοιος µε σήµανση όπως αυτή 
καθορίζεται δυνάµει των προνοιών του Κανονισµού 71 των περί Μηχανοκίνητων 
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών. 

 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου σε 
περίπτωση οργανωµένης εκδήλωσης ή αγώνα ποδηλασίας, έπειτα από εξασφάλιση, εκ 
µέρους των διοργανωτών, άδειας από τον Αρχηγό Αστυνοµίας, στην οποία καθορίζεται 
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ο ακριβής χρόνος και η µέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίας ποδηλατών στον 
αυτοκινητόδροµο ή το δρόµο ταχείας κυκλοφορίας και τα ακριβή σηµεία εισόδου και 
εξόδου τους από αυτόν. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 

 
Ελάχιστος εξοπλισµός

ποδηλάτου.
5. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόµο ή ποδηλατόδροµο ή 
ποδηλατοδιάδροµο ή ποδηλατολωρίδα, διαθέτει: 
 
(α) ∆ύο (2) ανεξάρτητα συστήµατα φρένων, τα οποία το ένα λειτουργεί επί του 
εµπρόσθιου τροχού και το άλλο επί του οπίσθιου τροχού του ποδηλάτη: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση τρίκυκλου, τετράκυκλου ή άλλου τύπου ποδηλάτου, τούτο 
κατά την εισαγωγή του στη ∆ηµοκρατία ή την κατασκευή ή τη συναρµολόγησή του 
φέρει σύστηµα ή συστήµατα φρένων ικανού ή ικανών να το ακινητοποιούν σε εύλογη 
απόσταση από το σηµείο ενεργοποίησής τους· 
 
(β) κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της δύσης και µέχρι και της ανατολής του ήλιου 
φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρµοσµένο µόνιµα ή προσωρινά στο πρόσθιο του 
µέρος, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) 
µέτρων: 
 
Νοείται ότι, φανός λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρµοσµένος στην κεφαλή ή σε ειδικό 
κράνος ή σε καπέλο του ποδηλάτη θεωρείται ότι συνάδει προς τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, νοουµένου ότι αυτός είναι ορατός από απόσταση όχι µικρότερη των 
εκατόν πενήντα (150) µέτρων· 
 
(γ) κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου, φανό 
σταθερού ή αναλάµποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο του µέρος, ο οποίος είναι 
ορατός από απόσταση όχι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων: 
 
Νοείται ότι, δεν αποκλείεται η τοποθέτηση στο οπίσθιο µέρος του ποδηλάτου 
ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώµατος, πρόσθετα προς το φανό· 
 
(δ) ανακλαστήρες τοποθετηµένους µε τρόπο ώστε να αντανακλούν το φως προς τις δυο 
(2) πλευρές του ποδηλάτου· 
 
(ε) ειδικό καµπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου, κατάλληλο ώστε ο ήχος που παράγεται 
κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση, αλλά να µη 
φέρει οποιαδήποτε άλλη ηχητική προειδοποιητική συσκευή: 
 
Νοείται ότι, τα ποδήλατα δρόµου εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ) 
και (ε)· 
 
(στ) ελαστικά σε καλή κατάσταση, τέτοια που να εξασφαλίζουν ικανοποιητική 
πρόσφυση στο οδόστρωµα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος κινείται το ποδήλατο. 
 

Υποχρεώσεις 
κατασκευαστή ή 

εισαγωγέα 
ποδηλάτου.

6.-(1) Τηρουµένης της επιφύλαξης των διατάξεων των παραγράφων (δ) και (ε) του 
άρθρου 5, πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρµολογεί ή εισάγει ποδήλατο στη 
∆ηµοκρατία µεριµνά ώστε το εν λόγω ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισµό 
που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5. 
 
(2) Κατά την πώληση ή άλλη διάθεση ποδηλάτου το πρόσωπο, που το έχει 
κατασκευάσει, συναρµολογήσει ή εισαγάγει ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, 
βεβαιώνει εγγράφως πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσής του ότι το 
ποδήλατο διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισµό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
5: 
 
Νοείται ότι, το πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρµολογεί ή εισάγει στη ∆ηµοκρατία 
ποδήλατο, διαθέτει και παραδίδει, κατά την πώληση ή µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση 
του εν λόγω ποδηλάτου, τα µέρη ή τα εξαρτήµατα ή τα προσαρτήµατα τα οποία δεν 
είναι απαραίτητο να βρίσκονται προσαρµοσµένα µόνιµα πάνω στο ποδήλατο, 
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σηµειώνοντας την παράδοσή τους πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης 
του ποδηλάτου κατά το χρόνο έκδοσής του. 
 
(3) Η τιµή πώλησης ή άλλης διάθεσης ποδηλάτου, είτε αυτή αναγράφεται πάνω στο 
ποδήλατο είτε σε σχετική πινακίδα στο υποστατικό όπου προσφέρεται προς πώληση ή 
άλλη διάθεση είτε σε κατάλογο ή σε διαφηµιστικό µήνυµα οποιασδήποτε φύσης, 
τεκµαίρεται ότι περιλαµβάνει όλα τα µέρη ή τα εξαρτήµατα ή τα προσαρτήµατα που 
είναι αναγκαία ώστε το ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισµό που καθορίζεται 
στις διατάξεις του άρθρου 5. 
 

Μέγιστο ύψος 
ποδηλάτου.

7. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόµο ή ποδηλατόδροµο ή 
ποδηλατοδιάδροµο ή ποδηλατολωρίδα, είναι τέτοιου ύψους και τέτοιας κατασκευής 
ώστε το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό να έχει τον πλήρη έλεγχο και να µπορεί σε 
κάθε δεδοµένη στιγµή να το χειρίζεται αποτελεσµατικά. 
 

Ποδήλατο πλάτους 
πέραν των εκατόν 

είκοσι (120) 
εκατοστών.

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή συναρµολογεί ή εισάγει ή θέτει σε 
κυκλοφορία ή χρησιµοποιεί στη ∆ηµοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν 
είκοσι (120) εκατοστών εξασφαλίζει ειδική άδεια, όπως καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 
 
(2) Η ειδική άδεια που προνοείται στις διατάξεις του εδαφίου (1) παραχωρείται στη 
βάση κριτηρίων τα οποία αποφασίζονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Οδικών 
Μεταφορών µετά από διαβούλευση µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας και δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Κατά την παραχώρηση της ειδικής άδειας, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Οδικών 
Μεταφορών µπορεί να επιβάλει σε σχέση µε το ποδήλατο τέτοιους όρους και 
περιορισµούς, τους οποίους κρίνει εύλογους υπό τις περιστάσεις για σκοπούς οδικής 
ασφάλειας και µόνο, οι οποίοι αποφασίζεται εκ των προτέρων να εφαρµόζονται και 
επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση ποδηλάτου του ίδιου πλάτους ή είδους ή τύπου ή της 
ίδιας µορφής ή κατασκευής: 
 
Νοείται ότι, στους όρους, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) 
του άρθρου 5, δυνατό να προνοείται ότι το ποδήλατο φέρει περισσότερους του ενός 
φανούς λευκού ή κίτρινου φωτός στο πρόσθιο µέρος και περισσότερους τους ενός 
φανούς ερυθρού φωτός στο οπίσθιο µέρος του, καθώς και άλλα προσαρτήµατα που θα 
καθιστούσαν ασφαλέστερη την κυκλοφορία του, ενώ δεν αποκλείεται ο καθορισµός 
συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες είναι νόµιµο να κυκλοφορεί, 
λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης του οδικού δικτύου και της συνήθους τροχαίας 
κίνησης, αλλά και της χρησιµότητας κάθε είδους ποδηλάτου για ικανοποίηση αναγκών 
του κοινού ή συγκεκριµένων κοινοτήτων ή συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού ή 
του τουρισµού. 
 

ΜΕΡΟΣ IV  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 

 
Τήρηση αριστερής 

πλευράς του δρόµου.
9. Ποδηλάτης που διακινείται σε δρόµο, κινείται στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο 
του δρόµου σύµφωνα µε την πορεία του ή στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο της 
αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα µε την περίπτωση: 
 
Νοείται ότι, ο ποδηλάτης είναι ελεύθερος να κινηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο δρόµου ή 
λωρίδας κυκλοφορίας αν αυτό- 
 
(α) Απαιτείται από τις ανάγκες της διακίνησής του, εφόσον τηρεί τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας· 
 
(β) είναι άλλως πως αναγκαίο για την ασφάλειά του. 
 

Υποχρεώσεις
ποδηλάτη.

10.-(1) Ποδηλάτης που διακινείται σε οποιοδήποτε δρόµο ή ποδηλατόδροµο ή 
ποδηλατοδιάδροµο ή σε ποδηλατολωρίδα- 
 
(α) Ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, ιδιαίτερα όταν αναγκάζεται να 
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πραγµατοποιεί ελιγµούς λόγω της ύπαρξης εµποδίων ή λόγω πρόθεσης για αλλαγή 
στην πορεία του· 
 
(β) συµµορφώνεται µε τις ενδείξεις της σήµανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάµει των 
προνοιών του Κανονισµού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Κανονισµών και των φωτεινών σηµατοδοτών τροχαίας που ρυθµίζουν την 
τροχαία κίνηση οχηµάτων, µηχανοκίνητων και µη: 
 
Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηµατοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για 
ποδήλατα, ο ποδηλάτης συµµορφώνεται µε την ένδειξη του συγκεκριµένου 
σηµατοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηµατοδοτών: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, η διακίνηση ποδηλάτη σε πεζόδροµο ρυθµίζεται µε σήµανση, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισµού· 
 
(γ) υπακούει σε σήµατα και υποδείξεις αστυνοµικού ο οποίος ρυθµίζει την τροχαία 
κίνηση ή προσώπου που ρυθµίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από 
σχολείο. 
 
(2) Ποδηλάτης εκδηλώνει έγκαιρα και εµφανώς πρόθεση για είσοδό του στην 
κυκλοφορία ή για αλλαγή πορείας ή για είσοδο ή έξοδο από το δρόµο ή για είσοδο ή 
έξοδο σε ή από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδροµο ή ποδηλατοδιάδροµο µε το 
κατάλληλο σε κάθε περίπτωση σήµα χεριού. 
 
(3) Ποδηλάτης οδηγεί το ποδήλατό του µε αυξηµένη προσοχή και φροντίδα όταν
κινείται σε ποδηλατοδιάδροµο, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριµένος χώρος µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και από οδηγούς 
µηχανοκίνητων οχηµάτων. 
 
(4) Ποδηλάτης τηρεί κατ’ αναλογία όλους τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και 
οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση µε τη διακίνηση µηχανοκίνητων οχηµάτων 
δυνάµει οποιασδήποτε σχετικής νοµοθεσίας. 
 

Απαγορεύσεις κατά τη 
χρήση ποδηλάτου.

11. Ποδηλάτης, απαγορεύεται- 

 
(α) Να σταθµεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το ποδήλατό του σε ποδηλατολωρίδα, 
ποδηλατόδροµο ή ποδηλατοδιάδροµο κατά τρόπο που εµποδίζει ή είναι δυνατό να 
εµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση άλλων ποδηλατών που κινούνται ή επιχειρούν να 
κινηθούν στην εν λόγω ποδηλατολωρίδα ή στον εν λόγω ποδηλατόδροµο ή 
ποδηλατοδιάδροµο· 
 
(β) να ρυµουλκείται από άλλο όχηµα, µηχανοκίνητο ή µη· 
 
(γ) να ρυµουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο δεν προορίζεται εκ 
κατασκευής να ρυµουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο· 
 
(δ) να µεταφέρει οποιοδήποτε αντικείµενο τοποθετηµένο σε ή κρεµάµενο από 
οποιοδήποτε σηµείο του ποδηλάτου, το οποίο εµποδίζει ή είναι δυνατό να εµποδίζει 
την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον 
ποδηλάτη ή τους λοιπούς χρήστες του δρόµου ή οποιουσδήποτε από αυτούς· 
 
(ε) να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε 
παράλληλες πορείες: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τέσσερα (4) ή περισσότερα πρόσωπα κάνουν 
χρήση ποδηλάτου σε οµάδα, µπορούν να κινούνται το πολύ ανά δυο (2) σε παράλληλες 
πορείες, όταν τούτο κρίνεται εφικτό και ασφαλές υπό τις περιστάσεις: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αγώνα ποδηλασίας ή αγώνα τριάθλου ή 
προπόνησης αθλητών, κατόχων αγωνιστικής άδειας από τη ∆ιεθνή Ένωση Ποδηλασίας 
ή την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου, η 
πρόνοια αυτή δεν εφαρµόζεται: 
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Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση οργανωµένης οµαδικής ποδηλασίας, για την 
οποία έχει δοθεί γραπτή άδεια από την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας ή την 
Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου και στην οποία συµµετέχουν τουλάχιστον δέκα 
ποδηλάτες, η πρόνοια αυτή δεν εφαρµόζεται· 
 
(στ) να σύρει οποιοδήποτε ζώο· 
 
(ζ) να µεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο: 
 
Νοείται ότι, δεν θεωρείται παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου η 
µεταφορά προσώπου σε ειδικό κάθισµα, προσαρµοσµένο σταθερά στο ποδήλατο και 
προορισµένο εκ κατασκευής για την εν λόγω µεταφορά: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η µεταφορά επιβάτη ή επιβατών σε ποδήλατο το 
οποίο προορίζεται εκ κατασκευής να µεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες. 
 

Χρήση φανών κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.

12. Η χρήση ποδηλάτου κατά τη χρονική περίοδο µεταξύ της δύσης και της ανατολής 
του ήλιου επιτρέπεται µόνο όταν βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί
καθορίζονται δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5 ή µε 
βάση τους όρους ειδικής άδειας που παραχωρείται δυνάµει των διατάξεων της 
επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και υπάρχουν, εκτός από το ποδήλατο 
δρόµου, σε αυτό ανακλαστήρες, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάµει των διατάξεων της 
παραγράφου (δ) του άρθρου 5. 
 

Χρήση ποδηλάτου 
υπό την επήρεια 
αλκοόλης ή/και 
ναρκωτικών.

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.

13. Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κάτω από την 
επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών δυνάµει των διατάξεων του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόµου. 

 
ΜΕΡΟΣ V 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Υποχρεώσεις οδηγών
µηχανοκίνητων

οχηµάτων.

14.-(1) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε 
είδους ή µεγέθους, που οδηγεί το όχηµά του σε οποιοδήποτε δρόµο στον οποίο κινείται 
κατά τον ίδιο χρόνο ποδηλάτης- 
 
(α) Προσαρµόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήµατός του κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η διακίνηση του ποδηλάτη· 
 
(β) αποφεύγει ελιγµούς του οχήµατός του που παρεµποδίζει τη διακίνηση του 
ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο· 
 
(γ) αποφεύγει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας ή στροφή που παρεµποδίζει ή αποκόπτει 
την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο· 
 
(δ) διατηρεί οποιοδήποτε σηµείο του οχήµατός του σε κρινόµενη υπό τις περιστάσεις 
απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε σηµείο του ποδηλάτη· 
 
(ε) παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, προσαρµόζοντας ανάλογα 
την οδήγηση του οχήµατός του ή προβαίνοντας στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες· 
και 
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(στ) οδηγεί το όχηµά του µε αυξηµένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για προστασία του ποδηλάτη, αποφεύγοντας 
οποιουδήποτε είδους εσκεµµένη ή µη παρενόχληση του ποδηλάτη: 
 
Νοείται ότι, κατά το χρόνο προσπεράσµατος ποδηλάτη, ο οδηγός µηχανοκίνητου 
οχήµατος διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός (1) µέτρου από το ποδήλατο. 
 
(2) Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) ισχύουν 
και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης κινείται σε ποδηλατολωρίδα κατά 
µήκος του ίδιου δρόµου στον οποίο οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος οδηγεί το όχηµά 
του. 
 

∆ιασταύρωση 
µηχανοκίνητου 
οχήµατος από 

ποδηλατολωρίδα ή 
ποδηλατοδιάδροµο.

15. Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος ο οποίος προτίθεται να διασταυρώσει 
ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, είτε µε σκοπό να εισέλθει σε οδό που 
συµβάλλει στην οδό που κινείται ή να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή χώρο 
που βρίσκεται στην πλευρά πέραν της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδροµου, 
κινείται στον αντικειµενικά συντοµότερο χρόνο και παρέχει προτεραιότητα σε 
ποδηλάτη ο οποίος κινείται στην ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδροµο, 
αναµένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να τη διασταυρώσει. 
 

Κοινή χρήση 
ποδηλατοδιάδροµου 
από µηχανοκίνητο 

όχηµα και ποδήλατο.

16.-(1) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος, ο οποίος οδηγεί το όχηµά του σε δρόµο στον 
οποίο υπάρχει ποδηλατοδιάδροµος, µπορεί να καταλάβει οδηγώντας το όχηµά του 
ολόκληρο ή µέρος του ποδηλατοδιάδροµου για όσο χρόνο ή για όση απόσταση κρίνει 
τούτο απόλυτα αναγκαίο υπό της περιστάσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια για ασφαλή κοινή χρήση του διαθέσιµου χώρου του οδοστρώµατος µε 
ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ίδιο ποδηλατοδιάδροµο κατά τον ίδιο χρόνο. 
 
(2) Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη ολόκληρου ή µέρους ποδηλατοδιάδροµου από 
µηχανοκίνητο όχηµα τερµατίζεται αµέσως µόλις τούτο καταστεί αντικειµενικά δυνατό 
υπό τις περιστάσεις, τηρουµένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του 
άρθρου 18. 
 

Κίνηση
µηχανοκίνητου 
οχήµατος σε 

ποδηλατόδροµο.

17.-(1) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος ο οποίος οδηγεί εξ ανάγκης το όχηµά του 
µέσα στο χώρο που καταλαµβάνει ποδηλατόδροµος, παρέχει απόλυτη προτεραιότητα 
σε ποδηλάτη που τυχόν κινείται σε αυτόν, αναµένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν 
κινηθεί στον ποδηλατόδροµο. 
 
(2) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος ο οποίος διασταυρώνει ποδηλατόδροµο για να 
εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή άλλο χώρο που βρίσκεται στην πλευρά 
πέραν του ποδηλατόδροµου, αναµένει την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε ποδηλάτη ο 
οποίος κινείται στον ποδηλατόδροµο, παραχωρώντας σε αυτόν προτεραιότητα πριν 
οδηγήσει το όχηµά του µέσα στο χώρο του ποδηλατόδροµου. 
 
(3) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος ο οποίος διασταυρώνει ή διασχίζει για 
οποιοδήποτε νόµιµο λόγο ποδηλατόδροµο ή πεζοδρόµιο ή πεζόδροµο, αναµένει την 
ασφαλή διέλευση κάθε ποδηλάτη και κάθε πεζού που κινείται σε αυτό, παρέχοντας 
προς αυτούς προτεραιότητα, αποκλείοντας κίνηση του µηχανοκίνητου οχήµατός του 
που ανακόπτει την ελεύθερη πορεία οποιουδήποτε από αυτούς. 
 
(4) Σε κάθε περίπτωση κίνησης ή πρόθεσης κίνησης µηχανοκίνητου οχήµατος στο 
χώρο που καταλαµβάνει ποδηλατόδροµος, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων 
(1), (2) και (3) απαγορεύεται η από µέρους του οδηγού χρήση οποιουδήποτε ηχητικού 
οργάνου ή οποιασδήποτε ηχητικής συσκευής, εκτός αν τούτο κριθεί απόλυτα αναγκαίο 
υπό τις περιστάσεις, για σκοπούς προστασίας πεζών ή / και ποδηλατών: 
 
Νοείται ότι, ο οδηγός ασθενοφόρου ή αστυνοµικού ή πυροσβεστικού µηχανοκίνητου 
οχήµατος δύναται να χρησιµοποιήσει ηχητικό όργανο ή ηχητική συσκευή, για σκοπούς 
ειδοποίησης ποδηλάτη ή πεζού που κινείται στον ποδηλατόδροµο αναφορικά µε την εν 
λόγω πρόθεσή του να κινηθεί στο χώρο που καταλαµβάνει ποδηλατόδροµος. 
 
(5) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος ο οποίος προτίθεται να οδηγήσει το όχηµά του σε 
έδαφος που έχει χαρακτηριστεί ως ποδηλατική διαδροµή προσαρµόζει καθόλη τη 
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διάρκεια της εν λόγω οδήγησης την ταχύτητα και την πορεία του οχήµατός του και 
επιδεικνύει αυξηµένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, 
υπό τις περιστάσεις, για προστασία κάθε ποδηλάτη που πιθανό να χρησιµοποιεί την 
ποδηλατική διαδροµή. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΛΩΡΙ∆Α, ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 
 

Απαγόρευση 
διακίνησης, στάσης ή 

στάθµευσης 
µηχανοκίνητου 
οχήµατος σε 

ποδηλατολωρίδα ή 
ποδηλατοδιάδροµο.

18.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 15, απαγορεύεται η διακίνηση ή η 
στάση ή η στάθµευση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και 
οποιοδήποτε χρόνο παρουσία µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατολωρίδα. 

 
(2) Απαγορεύεται η στάθµευση µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατοδιάδροµο µε 
τρόπο που να καταλαµβάνει ολόκληρο ή µέρος του πλάτους του: 
 
Νοείται ότι, επιτρέπεται η στάση µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατοδιάδροµο για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα το οποίο είναι αντικειµενικά αναγκαίο για σκοπούς 
επιβίβασης ή αποβίβασης προσώπου ή προσώπων, καθώς και, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 15, η διασταύρωση του ποδηλατοδιάδροµου από αυτό. 
 

Απαγόρευση 
τοποθέτησης 
εµποδίων σε 

ποδηλατολωρίδα ή 
ποδηλατοδιάδροµο.

19.-(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η εγκατάλειψη σε οποιοδήποτε σηµείο 
ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδροµου οποιουδήποτε εµποδίου το οποίο 
παρεµποδίζει ή είναι δυνατό να παρεµποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία 
ποδηλάτη. 

 
(2) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε οδόστρωµα τα οποία εκτείνονται και 
επηρεάζουν ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η 
αρχή το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των έργων µεριµνά- 
 
(α) Για την παροχή διευκολύνσεων και κατάλληλη και επαρκή σήµανση ώστε να 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή διακίνηση ποδηλατών από το σηµείο 
όπου εκτελούνται τα έργα ή καθ' όλο το µήκος της πορείας ενδεχόµενης προσωρινής 
εκτροπής της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδροµου· 
 
(β) για την ολοκλήρωση των έργων στο χώρο που καταλαµβάνει η ποδηλατολωρίδα ή 
ο ποδηλατοδιάδροµος στον αντικειµενικά συντοµότερο δυνατό χρόνο· και 
 
(γ) για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώµατος της ποδηλατολωρίδας ή του 
ποδηλατοδιάδροµου κατά την περάτωση των έργων, µε τρόπο που να µην υπάρχει 
οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία θα ήταν δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή 
διακίνηση ποδηλάτου. 
 

Απαγόρευση 
τοποθέτησης 
εµποδίων σε 

ποδηλατόδροµο.

20.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17, απαγορεύεται η 
διακίνηση ή η στάση ή η στάθµευση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε 
λόγο και χρόνο η παρουσία µηχανοκίνητου οχήµατος σε ποδηλατόδροµο. 

 
(2) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σηµείο ποδηλατόδροµου 
οποιασδήποτε πινακίδας ή οποιουδήποτε εµποδίου το οποίο παρεµποδίζει ή είναι 
δυνατό να παρεµποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία ποδηλάτη, εξαιρουµένης 
πινακίδας σήµανσης ή αντικειµένων ή κατασκευών, η οποία ή τα οποία τοποθετούνται 
προσωρινά ή µόνιµα από αρµόδια κρατική ή τοπική αρχή για αντιµετώπιση 
συγκεκριµένης, µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή, ανάγκης ή για τη ρύθµιση της 
τροχαίας κίνησης: 
 
Νοείται ότι, δεν θεωρείται εµπόδιο για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2) 
οποιοδήποτε δέντρο το οποίο παραµένει µέσα στα όρια ποδηλατόδροµου µετά από 
σχετική απόφαση του ∆ιευθυντή ή µετά από σχετική απόφαση αρµόδιας τοπικής αρχής 
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και της σύµφωνης γνώµης του ∆ιευθυντή. 
 
(3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση σε ποδηλατόδροµο η οποία δηµιουργεί ή 
είναι δυνατό να δηµιουργεί ανωµαλία στο έδαφός του ή συγκέντρωση νερού ή 
διάβρωση του εδάφους ή µε την οποία διαµορφώνονται ανισοϋψή σηµεία στο έδαφός 
του. 
 
(4) Απαγορεύεται η φύτευση ή η διατήρηση φυτών κοντά σε ποδηλατόδροµο, των 
οποίων ο κορµός, οι κλάδοι ή το φύλλωµα εκτείνονται πέραν του χαραγµένου ή νοητού 
ορίου του ποδηλατόδροµου δηµιουργώντας εµπόδια στην ελεύθερη και ασφαλή 
διακίνηση των ποδηλατών. 
 
(5) Συνιστά υποχρέωση του προσώπου το οποίο έχει την κυριότητα ή την κατοχή των 
εν λόγω φυτών να µεριµνά για διαρκή συµµόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4): 
 
Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης άρνησης, αµέλειας ή αδυναµίας για 
διαρκή συµµόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4), η αρµόδια τοπική αρχή ή, σε 
περίπτωση άρνησης, αµέλειας ή αδυναµίας της ο ∆ιευθυντής µπορεί, σε συνεννόηση αν 
χρειάζεται µε οποιαδήποτε αρµόδια υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, να προβεί στις 
αναγκαίες εργασίες για συµµόρφωση, χρεώνοντας το πρόσωπο που έχει την κυριότητα 
ή την κατοχή των φυτών µε το ποσό της αξίας των εργασιών, το οποίο µπορεί να 
διεκδικήσει ως χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία. 
 
(6) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε έδαφος ποδηλατόδροµου, το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο ή η αρχή, το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των 
έργων µεριµνά- 
 
(α) Για διευκόλυνση στη διακίνηση ποδηλατών και για κατάλληλη και επαρκή 
σήµανση ώστε η διακίνηση ποδηλατών από το σηµείο όπου εκτελούνται τα έργα ή 
καθόλο το µήκος της πορείας ενδεχόµενης προσωρινής εκτροπής του ποδηλατοδρόµου 
να καθίσταται ασφαλής· 
 
(β) για ολοκλήρωση των έργων στο συντοµότερο δυνατό χρόνο· και 
 
(γ) για πλήρη αποκατάσταση του εδάφους του ποδηλατόδροµου κατά την περάτωση 
των έργων, µε τρόπο που να µην υπάρχει οποιαδήποτε ανωµαλία η οποία είναι δυνατό 
να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτου. 
 

Απαγόρευση χρήσης ή
τοποθέτησης σχάρας
απορροής οµβρίων
υδάτων µε διάκενα

παράλληλα προς τον 
άξονα του δρόµου.

21.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ή η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σηµείο 
ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδροµου ή ποδηλατόδροµου σχάρας απορροής 
οµβρίων υδάτων της οποίας τα διάκενα έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα 
του δρόµου. 

 
(2) Σχάρα απορροής οµβρίων υδάτων της οποίας η χρήση ή η τοποθέτηση 
απαγορεύεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) και η οποία υφίσταται σε 
ποδηλατόδροµο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, πριν την ηµεροµηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, αντικαθίσταται από την αρµόδια σε κάθε 
περίπτωση αρχή κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε εργασιών επιδιόρθωσης, συντήρησης 
βελτίωσης ή ανακατασκευής του τµήµατος του δρόµου στο οποίο βρίσκεται ο 
ποδηλατόδροµος ή η ποδηλατολωρίδα ή ο ποδηλατοδιάδροµος, ώστε να συνάδει προς 
τις διατάξεις του Νόµου. 
 

ΜΕΡΟΣ VII 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΛΩΡΙ∆Α 

Ή ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 
 

∆ιατήρηση ποδηλάτου 
στα όρια 

ποδηλατολωρίδας ή 
ποδηλατοδιαδρόµου.

22.-(1) Ποδηλάτης κινούµενος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο µεριµνά ώστε 
το ποδήλατο να παραµένει συνεχώς µέσα στα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του 
ποδηλατοδιαδρόµου. 

 
(2) Σε περίπτωση που η πορεία του ποδηλάτη στην ποδηλατολωρίδα ή στον 
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ποδηλατοδιάδροµο εµποδίζεται µε οποιοδήποτε τρόπο, ο ποδηλάτης µπορεί, αφού 
ελέγξει έγκαιρα την τροχαία κίνηση στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και αφού προβεί στο κατάλληλο σήµα χεριού, να οδηγήσει το ποδήλατό του 
στην εν λόγω λωρίδα για όση απόσταση είναι αναγκαία για παράκαµψη του εµποδίου. 
 

Κίνηση ποδηλάτη 
προς λωρίδα 
κυκλοφορίας 

µηχανοκίνητων 
οχηµάτων.

23. Σε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης εξέρχεται για να βγει από τα όρια της 
ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδροµου προς τη λωρίδα ή τις λωρίδες 
κυκλοφορίας µηχανοκίνητων οχηµάτων, ελέγχει την υπάρχουσα τροχαία κίνηση σε 
αυτές και εκδηλώνει την πρόθεσή του µε το κατάλληλο σήµα χεριού, οπότε οι οδηγοί 
των µηχανοκίνητων οχηµάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα ή στις εν λόγω 
λωρίδες κυκλοφορίας διευκολύνουν την πορεία του ποδηλάτη, προσαρµόζοντας 
κατάλληλα τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των οχηµάτων τους: 
 
Νοείται ότι, ο ποδηλάτης προβαίνει έγκαιρα στην όλη διαδικασία ελέγχου της τροχαίας 
κίνησης και εκδηλώνει µε το κατάλληλο σήµα χεριού την πρόθεσή του να κινηθεί στη 
λωρίδα κυκλοφορίας µηχανοκίνητων οχηµάτων, παρέχοντας στους οδηγούς των 
οχηµάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα αντικειµενικά ικανό χρόνο να 
αντιληφθούν την πρόθεσή του και να αντιδράσουν κατάλληλα. 
 

Συµβολή 
ποδηλατολωρίδας ή 
ποδηλατοδιαδρόµου 
µε διάβαση πεζών.

24. Σε κάθε περίπτωση συµβολής ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόµου µε διάβαση 
πεζών, χωρίς να υπάρχουν φωτεινοί σηµατοδότες τροχαίας, ποδηλάτης κινούµενος 
στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδροµο σταµατά, παραχωρώντας 
προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την 
πρόθεσή του να κινηθεί στη διάβαση πεζών. 

 
ΜΕΡΟΣ VIII  

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟ 
 

Υποχρεώσεις 
ποδηλάτη σε 

ποδηλατόδροµο.

25.-(1) Ποδηλάτης κινούµενος σε ποδηλατόδροµο διπλής κατεύθυνσης µεριµνά ώστε 
να τηρεί την αριστερή πλευρά του ποδηλατόδροµου σύµφωνα µε την πορεία του, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη σήµανσης που καθορίζει το σηµείο διαχωρισµού των 
δυο κατευθύνσεων του ποδηλατόδροµου. 
 
(2) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδροµος εκτείνεται πολύ κοντά σε 
πεζόδροµο ή πεζοδρόµιο, ή όπου επιτρέπεται, µε κατάλληλη σήµανση, η χρήση 
ποδηλάτου σε πεζόδροµο δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), 
του άρθρου 10, ποδηλάτης κινούµενος σε αυτόν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για διευκόλυνση των πεζών και ιδιαίτερα παιδιών που κινούνται στον ίδιο χώρο, 
παραχωρώντας σε αυτούς προτεραιότητα, προσαρµόζοντας ανάλογα την ταχύτητα του 
ποδηλάτου και χρησιµοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καµπανάκι (κουδούνι) του 
ποδηλάτου του ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του. 
 
(3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδροµος εκτείνεται δίπλα σε πεζόδροµο 
ή πεζοδρόµιο, ποδηλάτης κινούµενος σε αυτόν παρέχει προτεραιότητα σε πεζό ο 
οποίος έχει ήδη αρχίσει να διασταυρώνει τον ποδηλατόδροµο: 
 
Νοείται ότι, αν ο πεζός δεν έχει αρχίσει να διασχίζει τον ποδηλατόδροµο, αλλά τον 
προσεγγίζει ή βρίσκεται στο άκρο του, ο ποδηλάτης συνεχίζει µε προσοχή την πορεία 
του χρησιµοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καµπανάκι (κουδούνι) του ποδηλάτου του 
ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του. 
 
(4) Ποδηλάτης κινούµενος σε ποδηλατόδροµο µεριµνά ώστε το ποδήλατο να παραµένει 
συνεχώς µέσα στα όρια του ποδηλατόδροµου, χωρίς προβολή οποιουδήποτε µέρους 
του ποδηλάτου ή του σώµατος του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου ή αντικειµένου 
µεταφέρεται από αυτό εκτός των ορίων του ποδηλατόδροµου. 
 
(5) Ποδηλάτης κινούµενος σε ποδηλατόδροµο οδηγεί το ποδήλατό του µε τη δέουσα 
φροντίδα και προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι συνθήκες του 
ποδηλατόδροµου, περιλαµβανοµένου του πλάτους και της διαµόρφωσης του εδάφους 
του. 
 
(6) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης προσεγγίζει σε σηµείο 
ποδηλατόδροµου όπου καταλήγει διάβαση πεζών, ελεγχόµενη από φωτεινό 
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σηµατοδότη ή µη, αυτός επιδεικνύει αυξηµένη προσοχή και φροντίδα για προστασία 
πεζών που ενδεχοµένως βρίσκονται στο χώρο του ποδηλατόδροµου, αναµένοντας την 
ενεργοποίηση του κατάλληλου φωτεινού σηµατοδότη για να διασταυρώσουν το δρόµο. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Έκδοση Κανονισµών. 26.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την 
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και να προβαίνει στον 
καθορισµό ή τη ρύθµιση κάθε θέµατος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού ή 
ρύθµισης. 
 
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων για έγκριση. Αν µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κατάθεσης αυτής, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή 
ακυρώσει, µε απόφαση της, το σύνολο ή µέρος των Κανονισµών αυτών τότε, αµέσως 
µετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας, οι Κανονισµοί δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερία της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του 
συνόλου ή µέρους τους, οι Κανονισµοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής τους. 
 

ΜΕΡΟΣ Χ  
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 
Αδικήµατα και ποινές. 27.-(1) Ποδηλάτης ο οποίος οδηγεί σε δρόµο ή ποδηλατόδροµο ή ποδηλατολωρίδα ή 

ποδηλατοδιάδροµο χωρίς να καταβάλλει την αναγκαία φροντίδα και προσοχή για άλλα 
πρόσωπα που χρησιµοποιούν το δρόµο ή τον ποδηλατόδροµο ή την ποδηλατολωρίδα ή 
τον ποδηλατοδιάδροµο, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή 
φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή και στις 
δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιµοποιεί 
στη ∆ηµοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι εκατοστών (120 εκ.), 
χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) 
του άρθρου 8, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(3) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος, ο οποίος- 
 
 (α) Αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να προσαρµόζει την ταχύτητα και την πορεία 

του οχήµατός του ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ποδηλάτη, κατά παράβαση 
των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14· ή 

  
 (β) προβαίνει σε ελιγµούς του οχήµατός του που παρεµποδίζει τη διακίνηση του 

ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14· ή 

  
 (γ) αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας ή προβαίνει σε στροφή που παρεµποδίζει ή 

αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση 
των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14· ή 

  
 (δ) αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση 

του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 14· ή 

  
 (ε) 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, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (στ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 14· ή 
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 (στ) αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, 

αναµένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να διασταυρώσει 
ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 
15· ή 

  
 (ζ) επιχειρώντας να εισέλθει ή κινηθεί σε ποδηλατόδροµο, αρνείται ή αµελεί ή 

παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, κατά παράβαση των 
διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 17· 

 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή και στις δυο αυτές ποινές. 
 
(4) Οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος, ο οποίος- 
 
 (α) ∆ιακινείται ή σταµατά ή σταθµεύει το όχηµά του σε ποδηλατολωρίδα, κατά 

παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18· 
  
 (β) σταθµεύει το όχηµά του σε ποδηλατοδιάδροµο, κατά παράβαση των διατάξεων 

του εδαφίου (2) του άρθρου 18· 
  
 (γ) διακινείται ή σταµατά ή σταθµεύει το όχηµά του σε ποδηλατόδροµο, κατά 

παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 20· 
 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000). 
 
(5) Πρόσωπο, το οποίο- 
 
 (α) Τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εµπόδιο σε οποιοδήποτε σηµείο 

ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόµου, κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή ποδηλατόδροµου, κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (2) του άρθρου 20· 

  
 (β) χρησιµοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12· 
  
 (γ) χρησιµοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συµµορφώνεται µε τις ενδείξεις της 

σήµανσης, όπως αυτή καθορίζεται δυνάµει των προνοιών του Κανονισµού 71 των 
περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών και των 
φωτεινών σηµατοδοτών τροχαίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10· 

  
 (δ) χρησιµοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήµατα και υποδείξεις 

αστυνοµικού ή προσώπου που ρυθµίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω 
από σχολείο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 10· 

  
 (ε) κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυµουλκείται από άλλο όχηµα, κατά παράβαση των 

διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 11· 
  
 (στ) κατά τη χρήση ποδηλάτου µεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο, 

κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11· 
 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500). 
 
(6) Πρόσωπο, το οποίο- 
 
 (α) Χρησιµοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους 

ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες, κατά παράβαση των διατάξεων της 
παραγράφου (ε) του άρθρου 11· 
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 (β) χρησιµοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, το οποίο 

αρνείται ή αµελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που 
κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέµνεται από 
την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδροµο, κατά παράβαση του άρθρου 24· 

 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100). 
 

Εξώδικη ρύθµιση 
αδικηµάτων.

47(Ι) του 1997
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.

28. Τα αδικήµατα που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 27 επιδέχονται 
εξώδικης ρύθµισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως 
Αδικηµάτων Νόµου. 

 
ΜΕΡΟΣ ΧΙ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόµου.

29. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(Άρθρο 2) 
 

ΣΗΜΑΤΑ ΧΕΡΙΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΗ 

 
 
 

 
 

Έκταση του δεξιού χεριού µε την παλάµη στραµµένη µπροστά. 

  
  

 
 

Έκταση του αριστερού χεριού µε την παλάµη στραµµένη µπροστά, 
 
ή 
 
κάµψη του δεξιού χεριού από τον αγκώνα µε τον πήχη προς τα πάνω 
και την παλάµη προς τα αριστερά. 

  
  

 

Έκταση του δεξιού χεριού µε την παλάµη στραµµένη προς τα κάτω 
και επαναλαµβανόµενη κίνησή του από το σηµείο της έκτασης µέχρι 
και σε σηµείο που σχηµατίζει γωνία σαράντα πέντε (45°) περίπου 
µοιρών µε το σώµα. 

 

 


