
η Οδική Ασφάλεια          

είναι ευθύνη όλων!

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων, 
το Αρχηγείο Αστυνομίας 

και τους Κυπριακούς Συνδέσμους Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων.

Χρυσοί
       Κανόνες
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- Ευρωπαίοι Πολίτες μπορούν να οδηγούν με την άδεια οδήγησης της χώρας τους.
- Αλλοδαποί Επισκέπτες μπορούν να οδηγούν με την άδεια οδήγησης της χώρας 
τους για περίοδο 30 ημερών ή με ισχύουσα διεθνή άδεια οδήγησης.
- Αλλοδαποί από τις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Αυστραλία, Ελβετία, 
Ζιμπάμπουε, Η.Π.Α, Ιαπωνία, Καναδά, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Ρωσία, Γεωργία, 
Ουκρανία, Σερβία και Ν. Κορέα μπορούν να οδηγούν με την άδεια της χώρας 
τους για έξι μήνες. Μετά τους έξι μήνες πρέπει να αντικαταστήσουν την άδεια 
τους με Κυπριακή άδεια οδήγησης, χωρίς οποιαδήποτε εξέταση. Αλλοδαποί που 
δεν κατέχουν άδεια των πιο πάνω χωρών πρέπει να αποκτήσουν κυπριακή άδεια 
οδήγησης μετά από πρακτική και θεωρητική εξέταση, αφού παρέλθουν 6 μήνες 
διαμονής τους στην Κύπρο.

Αν θα οδηγήσετε μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο έχετε υπόψη σας τα πιο κάτω:
- Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους
  επιβάτες.
- Επιτρέπεται η μεταφορά επιβάτη άνω των 12 ετών, εφόσον κάθεται ιππαστή
  πίσω από τον οδηγό.
- Τα φώτα πρέπει να είναι αναμμένα και κατά τη διάρκεια της μέρας.

Πεζοί - να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Γι’ αυτό πρέπει πάντα:
- Να περπατάτε στο πεζοδρόμιο. Όπου δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να περπατάτε
  στη δεξιά πλευρά του δρόμου.
- Κοιτάζετε πρώτα δεξιά και μετά αριστερά πριν διασταυρώσετε.
- Τη νύχτα να φοράτε ειδικά φωσφορούχα σήματα ή φωτεινά ρούχα για να είστε
  ορατοί στους δρόμους.
- Μη διασταυρώνετε ποτέ ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα, σε στροφές ή
  γωνιές, ή κοντά σε κορυφή ανηφορικού δρόμου.
Αυτοκινητόδρομοι:
- Τα οχήματα κινούνται στην αριστερή λωρίδα
- Η χρήση της δεξιάς λωρίδας γίνεται μόνο:
  Για προσπέρασμα
  Όταν η αριστερή λωρίδα δεν είναι ελεύθερη
  Για παραχώρηση προτεραιότητας σε μηχανοκίνητο όχημα που εισέρχεται στον
  αυτοκινητόδρομο
Στους αυτοκινητόδρομους απαγορεύεται:
- Η στάση και η στάθμευση οχημάτων
- Η παρουσία ή διακίνηση πεζού. 
- Η οδήγηση ή παρουσία ποδηλάτου, μοτοποδηλάτου ή γεωργικού οχήματος
- Οχήματος το οποίο δεν μπορεί να διατηρεί ταχύτητα 65 χλμ ανά ώρα. 

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε αμέσως στο τηλ. 199 ή 112

Ελπίζουμε ότι θα χαρείτε τη διαμονή σας στην Κύπρο και σας 
προτρέπουμε να εξερευνήσετε τις ομορφιές της. Η Κύπρος 
διαθέτει ένα καλό οδικό δίκτυο που επιτρέπει στον επισκέπτη 
να ταξιδεύει με άνεση σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα σημεία 
ενδιαφέροντος. Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε 
τις ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές:

Στην Κύπρο οδηγούμε στην αριστερή πλευρά του δρόμου. ΟΧΙ στη δεξιά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για τραυματισμούς ή ζημιές.

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, οι οδηγοί πρέπει 
να συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας. Η μέγιστη ταχύτητα στους 
αυτοκινητόδρομους είναι Ι00 χλμ την ώρα και η ελάχιστη 65 χλμ την ώρα. Το 
όριο ταχύτητας σε υπεραστικούς, αγροτικούς και άλλους δρόμους είναι 80 χλμ 
την ώρα, εκτός αν υπάρχει άλλη σηματοδότηση. Σε κατοικημένες περιοχές η 
μέγιστη ταχύτητα στους δρόμους είναι 50 χλμ την ώρα εκτός αν υπάρχει άλλη 
σηματοδότηση.
Απαγορεύεται η οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος συμπεριλαμβανομένου του 
ποδηλάτου, όταν το επίπεδο αλκοόλης στο αίμα ή στην εκπνοή είναι πέραν του 
επιτρεπτού ορίου. Στο αίμα, το επιτρεπτό όριο είναι μέχρι 50 χιλιοστόγραμμα 
σε Ι00 χιλιοστόλιτρα αίματος (BAC 0.5 mg/ml) και στην εκπνοή, μέχρι 22 
μικρογραμμάρια οινοπνεύματος σε 100 χιλιοστόλιτρα εκπνεομένου αέρα. Από 
τις 6/5/2015 έχει καθοριστεί νέο επιτρεπόμενο όριο αλκοόλης για τις ακόλουθες 
κατηγορίες οδηγών: Τα πρόσωπα που κατέχουν Άδεια Οδήγησης για περίοδο 
μικρότερη από τρία έτη, οι μαθητευόμενοι οδηγοί, οι οδηγοί δικύκλων, τρικύκλων, 
τετράκυκλων, οι οδηγοί Φορτηγών με μέγιστη μάζα άνω των 3.5 τόνων και 
Λεωφορείων με περισσότερες από οκτώ θέσεις, πέραν του καθίσματος του 
οδηγού, οι οδηγοί οχημάτων ταξί όταν οδηγούν εν ώρα υπηρεσίας και οι οδηγοί 
οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Το νέο όριο που προβλέπεται για 
όλες τις πιο πάνω κατηγορίες οδηγών είναι τα 9 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου 
(microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής ή τα 
20 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrams) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου 
(milliliters) αίματος.

Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου. Ενώ 
οδηγείτε πρέπει τα χέρια σας να είναι ελεύθερα για να μπορείτε να ασκείτε πλήρη 
έλεγχο του οχήματος.

Η ζώνη ασφαλείας είναι υποχρεωτική στις Θέσεις οδηγού και συνοδηγού και 
στα πίσω καθίσματα. Παιδιά ύψους κάτω των 150 εκ. ΠΡΕΠΕΙ να μεταφέρονται 
στο αυτοκίνητο με το κατάλληλο σύστημα συγκράτησης ανάλογα με το βάρος 
τους.

Αν Θα οδηγήσετε Μηχανοκίνητο όχημα έχετε υπόψη σας ότι απαιτείται η κατά 
νόμο άδεια οδήγησης και συγκεκριμένα:

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


