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ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ  

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 ΜΔΥΡΙ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2014 

 

   Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

 

πλνπηηθόο  

ηίηινο. 

 

101(Ι) ηνπ 2001 

171(Ι) ηνπ 2001 

  36(Ι) ηνπ 2003 

261(Ι) ηνπ 2004 

  37(Ι) ηνπ 2005 

  45(Ι) ηνπ 2005 

  54(Ι) ηνπ 2005 

  36(Ι) ηνπ 2006 

180(Ι) ηνπ 2007 

  71(Ι) ηνπ 2008 

  15(Ι) ηνπ 2009 

101(Ι) ηνπ 2009 

  38(Ι) ηνπ 2011 

157(I) ηνπ 2013 

4(Ι) ηνπ 2014 

116(Ι) ηνπ 2014. 

 

1. O παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα 

ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 3) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα 

δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ 

Μεηαθνξέα Νόκνπο ηνπ 2001 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο ζα 

αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο 

ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ 

Μεηαθνξέα Νόκνη ηνπ 2001 κέρξη (Αξ. 3) ηνπ 2014. 

 

Σξνπνπνίεζε  

ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ βαζηθνύ  

λόκνπ. 

 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλσ ηειείαο ζην ηέινο ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ 

«δηαζηηθή δηαδξνκή» κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά 

ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 

 

 «Ννείηαη όηη ηέηνηα δηαδξνκή δελ δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη ζηάζε ζε 

αεξνδξόκην γηα δηαδξνκή πνπ εμππεξεηείηαη κε ηαθηηθή γξακκή εηδηθήο 

δηαδξνκήο·». 

 

 

  

 (β) Με ηελ έλζεζε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ αθόινπζνπ λένπ 



όξνπ: 

 

«ηαθηηθή γξακκή εηδηθήο δηαδξνκήο» ζεκαίλεη δηαδξνκή γηα θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ γηα ηα αεξνδξόκηα γηα ηελ 

νπνία ρνξεγείηαη άδεηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15Α·». 

 

 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ 

βαζηθνύ λόκνπ. 

 

3.   Σν άξζξν 15 ηνπ βαζηθνύ λνκνύ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:  

 

(α) Με ηελ πξνζζήθε, κεηά ην θόκκα πνπ αθνινπζεί ηε ιέμε «γξακκέο» ζηελ 

παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ (δεύηεξε γξακκή), ηνπ γξάκκαηνο «ή» 

θαη ηελ ακέζσο κεηά πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (γ): 

 

«(γ) γηα ηαθηηθέο γξακκέο εηδηθήο δηαδξνκήο,». 

 

(β) Με ηελ πξνζζήθε, κεηά ηε ιέμε «άξζξνπ» ζην θείκελν πνπ έπεηαη ηεο 

παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ (δεύηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ άξζξνπ 15Α». 

 

(γ) Με ηελ πξνζζήθε, κεηά ηε ιέμε «κηα» (πξώηε γξακκή) ζην εδάθην (3) 

απηνύ, ηεο θξάζεο «ή πεξηζζόηεξεο» θαη ηε δηαγξαθή ησλ παξαγξάθσλ (α) 

θαη (β) ηνπ εδαθίνπ απηνύ. 

  

 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

βαζηθνύ λόκνπ κε 

ηελ πξνζζήθε ηνπ 

λένπ άξζξνπ 15Α. 

 

4.  Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην άξζξν 

15 απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ άξζξνπ 15Α: 

 «Άδεηα ηαθηηθήο 

γξακκήο εηδηθήο 

δηαδξνκήο. 

15Α (1)  Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο θάζε άιινπ λόκνπ ή 

θαλνληζκώλ ε αξκόδηα αξρή ρνξεγεί, κεηά από αίηεζε 

ελδηαθεξνκέλνπ, ζε επηβαηηθά νρήκαηα γηα ηα νπνία 

ρνξεγήζεθε άδεηα «Δ» ζύκθσλα κε ην άξζξν 15, άδεηα 

εθηέιεζεο ηαθηηθώλ γξακκώλ εηδηθήο δηαδξνκήο γηα 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ 



θνηλνύ γηα ηα αεξνδξόκηα, ηεξνπκέλσλ ησλ αθόινπζσλ 

όξσλ θαη θξηηεξίσλ: 

 

(α) Κάζε επηβαηεγό όρεκα ζα κεηαθέξεη ηελ νκάδα 

επηβαηώλ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην ζεκείν αθεηεξίαο ζην 

ηέξκα ηεο δηαδξνκήο: 

 

 Ννείηαη όηη είλαη επηηξεπηό λα εθηεινύληαη κέρξη δύν 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο, εθόζνλ απηέο βξίζθνληαη εθηόο ησλ 

πόιεσλ αθεηεξίαο θαη ηέξκαηνο ηεο δηαδξνκήο θαη εθόζνλ 

νη ζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα αξρή: 

 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη δύν ή πεξηζζόηεξνη 

αδεηνύρνη κεηαθνξείο δύλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

ζπλδπάδνπλ ηηο δηαδξνκέο ηνπο γηα ζθνπνύο θάιπςεο 

αεξνδξνκίνπ πνπ βξίζθεηαη κεηά από δύν πόιεηο. 

 

 

  (β) Ο κεηαθνξέαο ζα δηαζέηεη θαηάιιειν ρώξν θαη 

εγθαηαζηάζεηο ζην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ ην νπνίν -  

 

(η) ζα ζηειερώλεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο,  

 

(ηη) ζα δηαζέηεη θαιπκκέλν ρώξν ππνδνρήο ζηνλ 

νπνίν ηνπιάρηζηνλ είθνζη επηβάηεο ζα δύλαληαη λα 

αλακέλνπλ θαζήκελνη, θαη 

 

(ηηη) ζα δηαζέηεη ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. 

 

   

  (γ) Σν ζεκείν αθεηεξίαο κεηαθνξέα πνπ ιακβάλεη άδεηα 

εθηέιεζεο ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο δηαδξνκήο δελ 

επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 500 

κέηξσλ από ην ζεκείν αθεηεξίαο άιινπ κεηαθνξέα πνπ 

θαηέρεη ήδε άδεηα εθηέιεζεο ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο 



δηαδξνκήο: 

 

 Ννείηαη όηη ε απόζηαζε ησλ 500 κέηξσλ κεηξηέηαη 

ζε αθηίλα επί ράξηνπ. 

 

 

  (δ) Ο κεηαθνξέαο ζα δηαζέηεη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, έλα ηνπιάρηζηνλ επηβαηηθό όρεκα 

πνπ είλαη πξνζβάζηκν ζε άηνκα πνπ δηαθηλνύληαη κε 

αλαπεξηθό ηξνρνθάζηζκα. 

 

  (ε) ε ζρέζε κε εηδηθή ηαθηηθή δηαδξνκή πνπ δηελεξγείηαη 

γηα ζθνπνύο εμππεξέηεζεο ησλ πόιεσλ Λεπθσζίαο θαη 

Λεκεζνύ γηα ην αεξνδξόκην Λάξλαθαο πιεξνύληαη ηα 

αθόινπζα θξηηήξηα: 

 

(η) ν κεηαθνξέαο ζα εθηειεί θαζεκεξηλά θαη’ 

ειάρηζηνλ 30 δξνκνιόγηα πνπ ζα θαιύπηνπλ 

επαξθώο ηηο αλάγθεο όιν ην εηθνζηηεηξάσξν, θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ησλ δώδεθα κελώλ θάζε έηνπο.  

 

(ηη) ε έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ θάζε κεηαθνξέα ζα 

αξρίδεη ην κήλα Ιαλνπάξην αλεμάξηεηα ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη ε άδεηα εθηέιεζεο 

ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο δηαδξνκήο. 

 

(ηηη) ν κεηαθνξέαο ζα έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ 12 επηβαηηθά νρήκαηα, ηα νπνία ζα 

ιάβνπλ άδεηα εθηέιεζεο ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο 

δηαδξνκήο. 

 

 

  (ζη) ε ζρέζε κε εηδηθή ηαθηηθή δηαδξνκή πνπ δηελεξγείηαη 

γηα ζθνπνύο εμππεξέηεζεο αεξνδξνκίσλ γηα πεξηπηώζεηο 

πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ν κεηαθνξέαο 

ζα εθηειεί αξηζκό δξνκνινγίσλ πνπ ζα θαιύπηνπλ 



επαξθώο ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ 

θνηλνύ,  όπσο ζα θαζνξίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ζηε 

ζρεηηθή άδεηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 

  (δ) Κάζε κεηαθνξέαο ζα αλαθνηλώλεη ζην θνηλό θαη ζα 

θνηλνπνηεί ζηελ αξκόδηα αξρή ην πξόγξακκα 

δξνκνινγίσλ ηνπ θαη ην πνζό ρξέσζεο πνπ ν ίδηνο 

απνθαζίδεη λα ρξεώλεη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο γηα 

θάζε δηαδξνκή γηα ηελ νπνία ιακβάλεη άδεηα: 

 

 Ννείηαη όηη ν κεηαθνξέαο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηα 

δξνκνιόγηα θαη ην πνζό ρξέσζεο γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο λννπκέλνπ όηη νη ηξνπνπνηήζεηο αλαθνηλσζνύλ 

ζην θνηλό θαη θνηλνπνηεζνύλ ζηελ αξκόδηα αξρή 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκεξνινγηαθέο κέξεο 

πξνεγνπκέλσο: 

 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ν κεηαθνξέαο ζα απνθαζίδεη 

ην πνζό ρξέσζεο ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνύ ΔΔ αξηζ. 181/2011. 

 

  (ε) Γελ ρνξεγείηαη άδεηα εθηέιεζεο ηαθηηθήο γξακκήο 

εηδηθήο δηαδξνκήο γηα δηαδξνκή κε αθεηεξία εληόο ηεο 

επαξρίαο όπνπ βξίζθεηαη ην αεξνδξόκην θαη ηέξκα ην ίδην 

ην αεξνδξόκην, εθηόο αλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν 

απηώλ ζεκείσλ είλαη κεγαιύηεξε από ζαξάληα ρηιηόκεηξα 

επί νδνύ. 

 

   

(2) Η άδεηα είλαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο θαη εθδίδεηαη αθνύ 

θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ εθαηό (100) Δπξώ γηα θάζε 

ιεσθνξείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ηαθηηθώλ γξακκώλ εηδηθήο δηαδξνκήο.  

 



(3) Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνπο 

κεηαθνξείο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα κε βάζε ην παξόλ 

άξζξν, λα εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο 

ηερλνινγίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ε αξκόδηα αξρή ζα κπνξεί 

λα ειέγρεη ηελ εθ κέξνπο ησλ κεηαθνξέσλ ηήξεζε ηνπ 

αλαθνηλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξνκνινγίσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1). 

 

 

  (4) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ -  

(α) «δηαδξνκή» ζεκαίλεη θαζνξηζκέλε ηαθηηθή 

γξακκή εηδηθήο δηαδξνκήο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή αξρή, πνξεία επί ηεο νδνύ θαη ηέινο. 

 

(β) «δξνκνιόγην» ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλε κεηαθίλεζε 

εληόο κίαο δηαδξνκήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζκέλε 

ρξνληθή αξρή θαη ηέινο. 

 

 

  (5) Η αξκόδηα αξρή αλαθαιεί πξνζσξηλά ή κόληκα ηηο 

άδεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ κε βάζε ην παξόλ άξζξν -  

 

(α) αλ δηαπηζηώζεη όηη δελ ηεξείηαη εθ κέξνπο ηνπ 

κεηαθνξέα νπνηνζδήπνηε όξνο ή θξηηήξην πνπ θαζνξίδεηαη 

ζην παξόλ άξζξν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ππνρξέσζεο γηα ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξνκνινγίσλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1), ή 

 

(β) αλ δηαπηζηώζεη όηη ε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ έρεη 

εμαζθαιηζηεί κε δόιν, ςεπδή δήισζε ή απόθξπςε 

νπζηώδνπο ζηνηρείνπ. 

 

 

  (6) Η κε ηήξεζε από ηνλ κεηαθνξέα ή/θαη από 

νπνηνδήπνηε εξγνδνηνύκελν ηνπ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, νπνηαζδήπνηε από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 



θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν ηηκσξείηαη, αλεμάξηεηα αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε πνηληθήο επζύλεο ή αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ αδεηώλ κε βάζε ην εδάθην (5), 

κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) Δπξώ, 

αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο θαη, ζε 

πεξίπησζε ζπλερηδόκελεο παξάβαζεο, ζε πεξαηηέξσ 

ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1.000) Δπξώ 

γηα θάζε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε.  

 

 

  (7) Η ρξεκαηηθή πνηλή πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (6) 

επηβάιιεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ζηνλ κεηαθνξέα ή/θαη 

ζηνλ εξγνδνηνύκελν ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αξκόδηαο αξρήο.  

 

 

  (8) Η αξκόδηα αξρή πξηλ πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο 

απόθαζεο ηεο γηα αλάθιεζε άδεηαο ζύκθσλα κε ην 

εδάθην (5) ή γηα επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο κε βάζε ην 

εδάθην (6), θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηελ πξόζεζε ηεο ζηνλ 

κεηαθνξέα ή/θαη ζηνλ εξγνδνηνύκελν ηνπ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, θαη παξαζέηεη ηνπο ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ 

ηελ απόθαζε ηεο θαη παξαρσξεί ηνπιάρηζηνλ δύν 

εβδνκάδεο δηνξία γηα λα ππνβιεζνύλ ηπρόλ παξαζηάζεηο, 

ηηο νπνίεο κειεηά πξηλ εθδώζεη ηελ απόθαζε ηεο. 

 

 

  (9) Σν πνζό ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πεξηέξρεηαη νξηζηηθά 

ζηε Γεκνθξαηία αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνο άζθεζε 

πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

πξνζεζκία ησλ εβδνκήληα πέληε εκεξώλ από ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 
 
 
 


