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Λευκωσία 23.9.2022 

 
 
 

Προς: Όλα τα Μέλη 
Θέμα: Σύστημα Φωτοεπισήμανσης 
 
 
Αγ. Μέλη, 
 
 
Σε συνέχεια αριθμού ερωτημάτων από μέλη μας για το χειρισμό καταγγελιών τροχαίων 
παραβάσεων μέσω του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης, αποταθήκαμε στο Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για διευκρινήσεις τις οποίες σας επισυνάπτουμε 
για σωστή ενημέρωση. 
 
Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων δέχεται απόψεις επί Προσχεδίου Νομοσχεδίου για τροποποιήσεις, οι οποίες 
θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17/10/2022.  Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά 
έγγραφα.  Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ζαχαρία Μανιταρά, 
Λειτουργό ΚΕΒΕ στο τηλ.: 22889722, manitaras@ccci.org.cy . 
 
Με εκτίμηση 
 

 
 
Μάριος Τσιακκής  
Γενικός Γραμματέας  
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21 Σεπτεμβρίου, 2022 

 

 

 
 
 
Θέμα: Τροποποίηση των περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 

Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμων του 2001 μέχρι 2021 
 
 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας αποστέλλω τη συνημμένη αυτόδηλη 
ανακοίνωση, με την παράκληση να αποστείλετε τις απόψεις σας, εφόσον το επιθυμείτε, 
μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

 
2. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

 
3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 
4. Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

 
5. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 

 
6. Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) 

 
7. Αρχηγείο Αστυνομίας 

 
8. Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA) 

 
9. Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης 

Ενοικίασης Οχημάτων (CYRLA) 
 

10. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκίνητων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ)  
 

11. Conduent State & Local Solutions, Inc. 
 
 



 

 

 

 

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   

 



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». 
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