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Ε.Ε. Παρ. I(I) 
Αρ. 3487, 6.4.2001 
 

Ν. 55(Ι)/2001 
 

Ο περί Τροχαίων Αδικηµάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήµανσης και Άλλα Συναφή Θέµατα) 
Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 55(I) του 2001 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

87(Ι) του 2003 
176(Ι) του 2006. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικηµάτων (Χρήση 
Συσκευών Φωτοεπισήµανσης και Άλλα Συναφή Θέµατα) Νόµος του 2001. 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
«Αυτόδηλες παραβάσεις» σηµαίνει τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7. 
 
«Καθορισµένα αδικήµατα» σηµαίνει τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3. 
 
«Καθορισµένο πρόστιµο» σηµαίνει το πρόστιµο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5. 
 
«Καταγραφή» σηµαίνει την καταγραφή που γίνεται από συσκευές φωτοεπισήµανσης 
όπως αναλύεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4. 
 
«Συσκευή φωτοεπισήµανσης» ή «συσκευή» σηµαίνει τις µηχανές που καθορίζονται 
στο άρθρο 4. 
 
«Υπεύθυνος λειτουργός» σηµαίνει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους για τη 
λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήµανσης, τα ονόµατα των οποίων 
ανακοινώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 και περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο 
γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασµό 
και εξ ονόµατος του καθήκοντα σχετικά µε τη λειτουργία και το χειρισµό των 
συσκευών. 
 

Πεδίο εφαρµογής. 
 

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 

3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται για τα πιο κάτω αδικήµατα: 
 
(α) Παράλειψη συµµόρφωσης σχετικά µε φώτα τροχαίας κατά παράβαση του 
Κανονισµού 58(1)(ια) των περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Κανονισµών ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµών τροποποιούν ή 
αντικαθιστούν αυτόν. 
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12.3.1999 
7.7.2000 
7.7.2000 

14.7.2000 
22.12.2000 

2.2.2001 
9.3.2001 

16.3.2001. 
 

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. 

(β) Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6(2) και (3) του 
περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου ή οποιουδήποτε 
άλλου νόµου ή κανονισµών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν. 
 
. 

 (γ) Αυτόδηλες παραβάσεις 
 

Συσκευή 
φωτοεπισήµανσης. 

4.—(1) Για σκοπούς δίωξης προσώπων για καθορισµένα αδικήµατα, µπορεί να 
χρησιµοποιούνται οι συσκευές φωτοεπισήµανσης που αναφέρονται στο εδάφιο(2) 
του παρόντος άρθρου, οι οποίες είναι ειδικά κατασκευασµένες για καταγραφή των 
αδικηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Οι συσκευές φωτοεπισήµανσης αφορούν— 
 
(α) Την καταγραφή παραβάσεων σχετικά µε φώτα τροχαίας· 
 
(β) την καταγραφή παραβάσεων σχετικά µε τα επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας· και 
 
(γ) την καταγραφή αυτόδηλων παραβάσεων. 
 
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «καταγραφή» περιλαµβάνει— 
 
(α) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(α) του παρόντος 
άρθρου— 
 
(i) Φωτογραφία του οχήµατος και του οδηγού ή του οχήµατος κατά την ώρα 
ενεργοποίησης της συσκευής· 



 

55(I)/2001 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 3 of 6 

 

 
(ii) την ηµεροµηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· και 
 
(iii) τον κωδικό αριθµό σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής, 
 
(β) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(β) του παρόντος 
άρθρου— 
 
(i) Φωτογραφία του οχήµατος και του οδηγού ή του οχήµατος κατά την ώρα 
ενεργοποίησης της συσκευής· 
 
(ii) την ηµεροµηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· 
 
(iii) τον κωδικό αριθµό σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής· και 
 
(iv) την ταχύτητα του οχήµατος, όπως έχει καταγραφεί από τη συσκευή κατά την 
ώρα της ενεργοποίησης της. 
 
(4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού η ενεργοποίηση των συσκευών 
φωτοεπισήµανσης πραγµατοποιείται,— 
 
(α) Για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, όταν το 
όχηµα περάσει πάνω από καλώδιο ή δια µέσου µαγνητικού πεδίου ή ακτίνας φωτός ή 
κύµατος το οποίο ενεργοποιεί τη συσκευή µόνο όταν τα φώτα τροχαίας δεικνύουν 
κόκκινο χρώµα· και 
 
(β) για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(β) του παρόντος άρθρου, όταν το 
σύστηµα τηλεπισήµανσης της συσκευής καταγράψει την ταχύτητα διερχόµενου 
οχήµατος η οποία υπερβαίνει την προκαθορισµένη στη συσκευή ταχύτητα. 
 

Εξώδικη ρύθµιση. 
2(α) του 176(Ι) του 

2006. 
2(β) του 176(Ι) του 

2006. 
47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000. 

5.—(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισµένου αδικήµατος µπορεί να επιδοθεί 
στον ιδιοκτήτη του οχήµατος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή ειδοποίηση 
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 
Νόµου, µε την οποία προσφέρεται στον ιδιοκτήτη η ευκαιρία να απαλλαγεί 
οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκηµα, αφού πληρώσει το καθορισµένο 
πρόστιµο και αποδεχτεί τους βαθµούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το 
διαπραττόµενο αδίκηµα: 
 

2(γ) του 
176(Ι) του 2006. 

52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006. 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί 
Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου, η εν λόγω γραπτή αυτή ειδοποίηση 
µπορεί, αντί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, να του σταλεί ταχυδροµικώς µε προσωπική 
συστηµένη επιστολή. 
 

 (2) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, βαθµοί ποινής είναι οι βαθµοί που 
επιβάλλονται για τα αδικήµατα που περιλαµβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α 
του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, µε βάση τις 
διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 
 

Ειδοποίηση, τύπος 
και επίδοση. 

3(α) του 176(Ι) του 
2006. 

 
 
 
 
 

6.—(1) Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών 
φωτοεπισήµανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη του οχήµατος που φαίνεται στη 
φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή— 
 
(α) Το εύρηµα της συσκευής µε επεξήγηση του κωδικού αριθµού του, τόπου 
εγκατάστασης της συσκευής, και 
 
(β) ειδοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 
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Νόµου. 
 

3(β) του 176(Ι) του 
2006. 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9του 1992 
10(I) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 
219(Ι) του 2004. 

 

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιδίδονται 
προσωπικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας 
Νόµου ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε προσωπική συστηµένη επιστολή στον 
ιδιοκτήτη του οχήµατος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που 
καταγράφηκε από τη συσκευή φωτοεπισήµανσης. 

Αυτόδηλες 
παραβάσεις. 

7.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου µπορούν να εφαρµοστούν στις 
περιπτώσεις όπου συγκεκριµένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόµου ή 
κανονισµών είναι αδιαµφισβήτητα εµφανής σε καταγραφή από οποιαδήποτε 
συσκευή φωτοεπισήµανσης. 
 
(2) Στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω αυτόδηλη παράβαση ρυθµίζεται εξώδικα 
δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόµου ή κανονισµών, η παράβαση 
αυτή δύναται να ρυθµιστεί εξώδικα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και 
επιβάλλεται ως πρόστιµο το ποσό µε το οποίο η ίδια παράβαση ρυθµίζεται και 
εξώδικα δυνάµει οποιουδήποτε νόµου ή κανονισµών. 
 

∆ηµιουργία 
τεκµηρίων. 

8.—(1) Κατά την εκδίκαση καθορισµένων αδικηµάτων η καταγραφή των οποίων 
γίνεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η προσαγωγή ενώπιον του 
∆ικαστηρίου των πιο κάτω στοιχείων από τον υπεύθυνο λειτουργό αποτελεί 
τεκµήριο για την κανονική λειτουργία της συσκευής: 
 
(α) Η συσκευή, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται κατά την ώρα έναρξης και 
τερµατισµού της λειτουργίας της, λειτουργεί κανονικά, 
 
(β) ο αριθµός των συνολικών καταγγελιών κατά την περίοδο έναρξης και 
τερµατισµού της λειτουργίας της συσκευής. 
 
(2) Η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί 
απόδειξη ότι— 
 
(α) Με το εµφαινόµενο στη φωτογραφία όχηµα διαπράχθηκε παράβαση για την 
επισήµανση της οποίας τοποθετήθηκε η συσκευή, 
 
(β) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήµατος είναι το πρόσωπο το οποίο εµφαίνεται 
στη φωτογραφία ως ο οδηγός, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αποδείξει ότι δεν 
είναι ο ίδιος ο οδηγός και το πρόσωπο που εµφαίνεται ως ο οδηγός είναι πράγµατι το 
πρόσωπο που κατονοµάζει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ως οδηγό, 
 
(γ) διαπράχθηκε αυτόδηλη παράβαση που επισηµαίνεται στη φωτογραφία δυνάµει 
του άρθρου 7: 
 

4 του 176(Ι) του Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο παραλήπτης της ειδοποίησης, εγγεγραµµένος 
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2006. ιδιοκτήτης του οχήµατος, δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιεί 
εγγράφως περί τούτου την Αστυνοµία εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) 
ηµερών, από την παραλαβή της ειδοποίησης µε το εύρηµα της συσκευής 
φωτοεπισήµανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού, σε αντίθετη 
περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη ως 
παραβάτη οδηγού: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστρέφεται στον 
αποστολέα ως µη παραληφθείσα, τότε η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του 
ιδιοκτήτη ως παραβάτη οδηγού: 
 

 
 

47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006. 

 

Νοείται ακόµη περαιτέρω ότι, η ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης θεωρείται 
ως η ηµεροµηνία έκδοσης του προστίµου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί 
Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου. 
 

Αδικήµατα. 9. Όποιος µε πρόθεση προξενεί ζηµιά σε συσκευή φωτοεπισήµανσης ή σε 
οποιοδήποτε µέρος ή εξάρτηµα της διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε πρόστιµο 
που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή µε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τον ένα χρόνο και το ∆ικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει τον 
κατηγορούµενο να πληρώσει για τη ζηµιά που προξενεί αποζηµίωση που δεν 
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες. 
 

5 του 176(Ι) του 
2006. 

Απαγόρευση 
συσκευών που 

παρεµβαίνουν στο 
σύστηµα συσκευών 
φωτοεπισήµανσης. 

9Α - (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση, διάθεση προς πώληση, κατοχή ή χρήση 
συσκευών, υλικών προϊόντων ή άλλων επινοήσεων ή συσκευών, οι οποίες µε 
οποιοδήποτε τρόπο παρεµβαίνουν στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος 
συσκευών φωτοεπισήµανσης ή καθιστούν το πιο πάνω σύστηµα ανενεργό.  
 
(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά αδίκηµα και τιµωρείται µε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις δύο χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.». 
 

Εµπιστευτικότητα 
και περιορισµοί στη 

χρήση των 
φωτογραφιών. 

10.—(1) Οι φωτογραφίες που λαµβάνονται µε συσκευή φωτοεπισήµανσης 
χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και για κανένα άλλο 
σκοπό, εκτός µόνο ύστερα από αίτηµα του ιδιοκτήτη, κατόχου ή οδηγού του 
εµφαινόµενου στη φωτογραφία οχήµατος ή ύστερα από άδεια του ∆ικαστηρίου για 
σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος. 
 
(2) Τα αρνητικά και όλες οι µεγεθύνσεις και τα αντίτυπα των φωτογραφιών 
φυλάσσονται από τον υπεύθυνο λειτουργό και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα, εκτός 
µόνο στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του εµφαινόµενου στη φωτογραφία οχήµατος, 
ύστερα από άδεια του ∆ικαστηρίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ικανοποιεί το 
∆ικαστήριο για τυχόν έννοµο συµφέρον που έχει στην αποκάλυψη της φωτογραφίας, 
νοουµένου ότι η εν λόγω αποκάλυψη γίνεται για σκοπούς απονοµής της 
δικαιοσύνης. 
 
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αποκάλυψη» περιλαµβάνει 
παράδοση αντιγράφου της φωτογραφίας, όπως αυτό έχει µεγεθυνθεί και εκτυπωθεί 
από τον Υπεύθυνο Λειτουργό. 
 

Υπεύθυνος για 
λειτουργία των 

συσκευών, 
6 του 176(Ι) του 

2006. 

11. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µε γνωστοποίηση του που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ανακοινώνει το όνοµα του 
Υπεύθυνου Λειτουργού. 
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2 του 87(Ι) του 

2003. 
Προειδοποιητικές 

πινακίδες. 

12.—(1) Για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, τοποθετούνται σε κατάλληλα 
σηµεία του δρόµου, όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήµανσης, 
προειδοποιητικές πινακίδες στις οποίες αναφέρεται ότι ο δρόµος ελέγχεται από 
τέτοιες συσκευές. 
 
(2) Σε περίπτωση τοποθέτησης κινητής ή σταθερής συσκευής φωτοεπισήµανσης για 
σκοπούς ελέγχου του ορίου ταχύτητας, οι πινακίδες που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο τοποθετούνται σε απόσταση που κυµαίνεται µεταξύ εκατό µέτρων και πέντε 
χιλιοµέτρων από το σηµείο του δρόµου όπου λειτουργεί τέτοια συσκευή. 
 

Έκδοση 
κανονισµών. 

13. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 
 

 


