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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 

 

Συνοπτικός τίτλος.  

 
 

 
 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως 

των Οδικών Συρμών Νόμος του 2021.  

Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111/1985 
1/1986  

ΔΙΟΡΘ/Ι/2086/1.11.85  
8/1986  

25/1986  
39/1986  
50/1986  

2.−(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει 

διαφορετικά από το κείμενο:  

 

«άδεια οδικού συρμού» σημαίνει την άδεια οδικού 

συρμού, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5· 

 

«αδειούχος» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο 

οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οδικού συρμού· 

 

«αδειούχο όχημα» σημαίνει επιβατικό όχημα για το οποίο 

έχει χορηγηθεί άδεια οδικού συρμού· 

 

«αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης» σημαίνει το 

δικαίωμα, που παραχωρείται από την αρχή τοπικής 

διοίκησης, και με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους 

αδειούχους αυτούς να εκμεταλλεύονται την άδεια οδικού 

συρμού σε μια καθορισμένη διαδρομή, αποκλειομένων 

οποιωνδήποτε άλλων αδειούχων· 

 

«αρμόδια αρχή» σημαίνει αρχή τοπικής διοίκησης ή /και 

ομάδα αρχών τοπικής διοίκησης· 

 

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει αρχή τοπικής 

διοίκησης, όπως καθορίζεται στον περί Δήμων Νόμο και 

στον περί Κοινοτήτων Νόμο· 
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114/1986  
121/1986  
149/1986  
14/1987  
63/1987  

165/1987  
320/1987  
39/1988  

204/1988  
119/1990  

ΔΙΟΡΘ/Ι/2529/3.8.90  
143/1991  
190/1991  
223/1991  

40(I)/1992  
54(I)/1992  
87(I)/1992  
23(I)/1994  
37(I)/1995  
8(I)/1996  

65(I)/1996  
85(I)/1996  
20(I)/1997  

112(I)/2001  
127(I)/2001  
128(I)/2001  
139(I)/2001  
153(I)/2001  
23(I)/2002  

227(I)/2002  
47(I)/2003  

236(I)/2004  
53(I)/2005  
86(I)/2005  

118(I)/2005  
127(I)/2005  
137(I)/2006  
157(I)/2006  
25(I)/2007  

147(I)/2007  
153(I)/2007  
19(I)/2008  
73(I)/2008  
51(I)/2009  
97(I)/2009  
48(I)/2010  

121(I)/2010  
30(I)/2011  

137(I)/2011  
217(Ι)/2012  
95(I)/2013  

143(I)/2013  
54(Ι)/2014  

119(Ι)/2014  
49(Ι)/2015  
78(Ι)/2015  
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103(I)/2015  
115(I)/2016  
128(I)/2016  
79(I)/2017  

161(I)/2017  
25(I)/2018  
74(I)/2018  
13(I)/2019  
14(I)/2019  
15(I)/2019  

139(I)/2019  
171(I)/2020.  

 
 

86(Ι)/1999 
51(Ι)/2000 
5(Ι)/2001 

131(Ι)/2001 
199(Ι)/2002 
228(Ι)/2002 
52(Ι)/2005 

128(Ι)/2005 
148(Ι)/2006 
156(Ι)/2006 
27(Ι)/2007 

154(Ι)/2007 
166(Ι)/2007 

2(Ι)/2009 
50(Ι)/2009 
98(Ι)/2009 
47(Ι)/2010 

120(Ι)/2010 
29(Ι)/2011 

136(Ι)/2011 
218(Ι)/2012 
94(Ι)/2013 

142(Ι)/2013 
172(Ι)/2013 
50(Ι)/2015 
79(Ι)/2015 

104(I)/2015 
129(Ι)/2016 
162(Ι)/2017   

22(I)/2018  
45(I)/2018  
18(I)/2019  
19(I)/2019  

137(I)/2019  
172(I)/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«διαδικασία πλειοδότησης» σημαίνει τη διαδικασία που 

καθορίζεται στο άρθρο 5· 
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111/1985 
1/1986  

ΔΙΟΡΘ/Ι/2086/1.11.85  
8/1986  

25/1986  
39/1986  
50/1986  

114/1986  
121/1986  
149/1986  
14/1987  
63/1987  

165/1987  
320/1987  
39/1988  

204/1988  
119/1990  

ΔΙΟΡΘ/Ι/2529/3.8.90  
143/1991  
190/1991  
223/1991  

40(I)/1992  
54(I)/1992  
87(I)/1992  
23(I)/1994  
37(I)/1995  
8(I)/1996  

65(I)/1996  
85(I)/1996  
20(I)/1997  

112(I)/2001  
127(I)/2001  
128(I)/2001  

«καθορισμένη διαδρομή» σημαίνει διαδρομή, η οποία 

εγκρίνεται από τον Υπουργό, στη βάση του άρθρου 4· 

 

«οδικός συρμός» σημαίνει αδειούχο όχημα που 

περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα, το οποίο σύρει 

ρυμουλκούμενο όχημα ή ρυμουλκούμενα οχήματα, που 

κινούνται ως μία μονάδα, και είναι κατάλληλα 

διασκευασμένα για τη μεταφορά επιβατών· 

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων.  

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν 

καθορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο σ’αυτόν, εκτός αν 

προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια 

την οποία αποδίδουν σ’ αυτούς ο περί Δήμων Νόμος, ο 

περί Κοινοτήτων Νόμος  και ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  
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139(I)/2001  
153(I)/2001  
23(I)/2002  

227(I)/2002  
47(I)/2003  

236(I)/2004  
53(I)/2005  
86(I)/2005  

118(I)/2005  
127(I)/2005  
137(I)/2006  
157(I)/2006  
25(I)/2007  

147(I)/2007  
153(I)/2007  
19(I)/2008  
73(I)/2008  
51(I)/2009  
97(I)/2009  
48(I)/2010  

121(I)/2010  
30(I)/2011  

137(I)/2011  
217(Ι)/2012  
95(I)/2013  

143(I)/2013  
54(Ι)/2014  

119(Ι)/2014  
49(Ι)/2015  
78(Ι)/2015  

103(I)/2015  
115(I)/2016  
128(I)/2016  
79(I)/2017  

161(I)/2017  
25(I)/2018  
74(I)/2018  
13(I)/2019  
14(I)/2019  
15(I)/2019  

139(I)/2019  
171(I)/2020.  

 
 

86(Ι)/1999 
51(Ι)/2000 
5(Ι)/2001 

131(Ι)/2001 
199(Ι)/2002 
228(Ι)/2002 
52(Ι)/2005 

128(Ι)/2005 
148(Ι)/2006 
156(Ι)/2006 
27(Ι)/2007 

154(Ι)/2007 
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166(Ι)/2007 
2(Ι)/2009 

50(Ι)/2009 
98(Ι)/2009 
47(Ι)/2010 

120(Ι)/2010 
29(Ι)/2011 

136(Ι)/2011 
218(Ι)/2012 
94(Ι)/2013 

142(Ι)/2013 
172(Ι)/2013 
50(Ι)/2015 
79(Ι)/2015 

104(I)/2015 
129(Ι)/2016 
162(Ι)/2017   

22(I)/2018  
45(I)/2018  
18(I)/2019  
19(I)/2019  

137(I)/2019  
172(I)/2020. 

 
 

86/1972 
37/1974  
58/1976  
20/1978  
64/1978  
72/1981  
83/1983  
75/1984  
72/1985  

134/1989  
152/1991  
241/1991  

44(I)/1992  
5(I)/1993  

28(I)/1993  
49(I)/1994  
5(I)/1996  

45(I)/1996  
ΔΙΟΡΘ/I(I)/3056/3.5.96  

95(I)/1996  
56(I)/1998  
1(I)/1999  

18(I)/1999  
66(I)/1999  

117(I)/1999  
61(I)/2000  
80(I)/2000  
81(I)/2000  

110(I)/2000  
38(I)/2001  
94(I)/2001  
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98(I)/2001  
20(I)/2002  

237(I)/2002  
146(I)/2003  
174(I)/2003  
243(I)/2004  
255(I)/2004  
270(I)/2004  
153(I)/2005  

6(I)/2006  
71(I)/2006  

145(I)/2006  
107(I)/2007  

5(I)/2008  
102(I)/2008  
113(I)/2009  

5(I)/2010  
8(I)/2010  

93(I)/2011  
109(I)/2012  
166(I)/2012  
100(I)/2013  

1(I)/2014  
11(Ι)/2014  

121(Ι)/2014  
143(I)/2014  
172(Ι)/2014  
189(Ι)/2014  
10(Ι)/2015  
24(Ι)/2015  
29(Ι)/2015  

202(I)/2015  
1(I)/2016  

12(I)/2016  
14(Ι)/2016  

103(I)/2017  
8(I)/2018  

93(I)/2018  
154(I)/2018  
47(I)/2019  
61(I)/2019  

146(I)/2019  
105(I)/2020  
129(I)/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξουσίες αρμόδιας αρχής. 3. Με τον παρόντα νόμο ανατίθεται στην αρμόδια αρχή η 

εξουσία χορήγησης άδειας οδικού συρμού εντός των 

ορίων της, μετά από διαδικασία πλειοδότησης.  
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Έγκριση Καθορισμένης 
Διαδρομής. 

4.− (1) Η αρμόδια αρχή που επιθυμεί να προχωρήσει στην 

χορήγηση άδειας οδικού συρμού στα όριά της, υποβάλλει 

στον Υπουργό εισήγηση για τη διαδρομή που θα 

ακολουθεί ο οδικός συρμός. 

 

   Νοείται ότι η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 

δεκαέξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία 

(κυκλική διαδρομή). Η αρμόδια αρχή οφείλει να υποδείξει 

την αφετηρία, που πρέπει να βρίσκεται σε ειδικά προς 

τούτο καθορισμένο χώρο, και να απέχει δεκαπέντε 

τουλάχιστον μέτρα (15) από αφετηρία ή στάση αστικής ή 

υπεραστικής γραμμής λεωφορείων ή από θέση 

στάθμευσης ταξί 

 

(2) Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος είναι δυνατή η 

λήψη περαιτέρω πληροφοριών και πρόσθετων στοιχείων 

από την αρμόδια αρχή καθώς και από άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 

(3) Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει, ή να απορρίψει ή να 

ζητήσει τη διαφοροποίηση της διαδρομής. 

 

(4) Ο Υπουργός κοινοποιεί γραπτώς την τελική του 

απόφασή στην αρμόδια αρχή ως προς την διαδρομή που 

τυχόν έχει εγκριθεί, η οποία θεωρείται για σκοπούς του 

Νόμου αυτού ως η καθορισμένη διαδρομή. 
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Εξουσίες αρμόδιας αρχής για 
πλειοδότηση άδειας. 

 

5.−(1) Η αρμόδια αρχή, αφού εξασφαλίσει την έγκριση του 

Υπουργού για την καθορισμένη διαδρομή του οδικού 

συρμού θα καθορίζει και θα ανακοινώνει τις χρονικές 

προθεσμίες μέσα στις οποίες θα αποδέχεται αιτήσεις για 

χορήγηση αδειών οδικού συρμού με αποκλειστικό 

δικαίωμα.  

 

   Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή θα καθορίζει τους όρους και 

τους τρόπους της διαδικασίας πλειοδότησης, καθώς και τη 

χρονική περίοδο ισχύος του αποκλειστικού δικαιώματος 

εκμετάλλευσης.  

 

(2) Η διαδικασία πλειοδότησης θα αφορά στο 

αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης σε μια 

καθορισμένη διαδρομή. 

Τεχνικές Απαιτήσεις 
Ασφάλειας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224/1990 
106(I)/1992  
15(I)/1993  
31(I)/1993  
53(I)/1993  
44(I)/1996  
34(I)/1997  
15(I)/2002  
24(I)/2002  

221(I)/2002  
19(I)/2003  

151(I)/2003  
105(I)/2006  
61(I)/2009  

101(I)/2012  
167(Ι)/2013  

6.−(1) Καμιά άδεια οδικού συρμού δεν θα παραχωρείται 

από την αρμόδια αρχή παρά μόνο εάν πληρούνται οι 

τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται σε 

Γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία είναι δυνατό να 

αναθεωρείται όταν κρίνεται αναγκαίο.  

 

(2) Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας οδικού συρμού θα 

πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη Βεβαίωση 

προσώπου ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, 

εγγεγραμμένου με βάση τον περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, που να πιστοποιεί ότι 

πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας.  
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100(Ι)/2014  
38(Ι)/2015  

100(I)/2016  
93(I)/2017  

159(I)/2019  
197(I)/2020  

 

 

 

 

 

(3) Η αρμόδια αρχή δεν δύναται να χορηγήσει άδεια 

οδικού συρμού, εάν δεν προσκομιστεί η Βεβαίωση που 

απαιτείται στο εδάφιο (2).  

 

(4) Μετά την αδειοδότηση, η αρμόδια αρχή θα απαιτεί την 

προσκόμιση της Βεβαίωσης, που προβλέπεται στο εδάφιο 

(2), κάθε 6 μήνες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του 

οδικού συρμού.  

 

   Νοείται ότι η αρμόδια αρχή και κατά την αδειοδότηση και 

κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας οδικού συρμού θα 

βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του οδικού συρμού κατέχει άδεια 

οδήγησης κατηγορίας Δ και Ε.  

Αναστολή και ανάκληση 
άδειας οδικού συρμού.  

 

7.− (1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί ή αναστέλλει την ισχύ 

της άδειας οδικού συρμού αν συχνά ή συστηματικά ο 

αδειούχος παραβιάζει τους όρους της άδειας οδικού 

συρμού που του χορηγήθηκε ή σε περίπτωση που δεν 

προσκομίζει τη Βεβαίωση, ότι πληρούνται οι τεχνικές 

απαιτήσεις ασφάλειας, εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. 

 

(2) Προτού η αρμόδια αρχή ανακαλέσει ή αναστείλει την 

ισχύ άδειας οδικού συρμού, παρέχει στον αδειούχο, στον 

οποίο χορηγήθηκε η άδεια οδικού συρμού, 

προειδοποίηση τουλάχιστο δύο εργάσιμων εβδομάδων 

για την πρόθεσή της αυτή αναφέροντας λεπτομερώς τους 

λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής, και δίνοντας την 



 

11 
 

ευκαιρία στον αδειούχο να υποβάλει γραπτώς τις πιθανές 

παραστάσεις του. 

 

   Νοείται ότι, ο αδειούχος, στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια 

οδικού συρμού, μπορεί να υποβάλει γραπτές 

παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε, το αργότερο, εργάσιμες 

μέρες από την ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης.  

 

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τελικη απόφαση, αφού λάβει 

υπόψη της τις τυχόν παραστάσεις που υποβλήθηκαν από 

τον αδειούχο.  

Aδικήματα και Ποινές. 8. Πρόσωπο, το οποίο − 

 

(α)  χρησιμοποιεί όχημα κατά παράβαση των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου.ή 

 

(β) παραλείπει να επιστρέψει την ανακληθείσα ή 

ανασταλείσα άδεια οδικού συρμού ή προβαίνει σε 

οποιαδήποτε ενέργεια. η οποία προϋποθέτει την κατοχή 

έγκυρης και ισχύουσας άδειας οδικού συρμού, ενώ έχει 

ανακληθεί ή ανασταλεί η ισχύς της άδειας οδικού συρμού, 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7. ή  

 

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται σ ’αυτό, 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. ή  

 

(δ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφώνεται με 

οποιοδήποτε όρο της άδειας οδικού συρμού που 

χορηγήθηκε σ΄αυτό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου. ή  
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(ε) ενώ δεν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδικού 

συρμού, διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο 

τον όρο «άδεια οδικού συρμού» ή άλλο παρεμφερή όρο, 

επωνυμία ή επιγραφή,  

 

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 

ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

τέσσερεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και σε 

περίπτωση αδικήματος συνεχιζόμενης παράβασης σε 

περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 

διακόσια ευρώ για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται 

η παράβαση. 

Παραβάσεις και κυρώσεις. 9. − (1) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

και των Κανονισμών που τυχόν εκδοθούν βάσει αυτού 

τιμωρείται, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής 

ή πειθαρχικής ευθύνης, δυνάμει άλλης νομικής διάταξης, 

με χρηματική ποινή από εκατόν μέχρι και χίλια πεντακόσια 

ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της βεβαιούμενης 

παράβασης. 

 

(2) Η χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αδειούχο με 

αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που 

βεβαιώνει την παράβαση. 

 

(3) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αδειούχο την περί 

επιβολής χρηματικής ποινής απόφασή της και δεν 

επιτρέπει τη λειτουργία του αδειούχου μέχρις ότου 

καταβληθεί η χρηματική ποινή.   

Έκδοση Κανονισμών. 10. − (1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εκδίδει 

Καvovισμoύς, πoυ δημoσιεύovται στηv επίσημη 

εφημερίδα της Δημoκρατίας, για καλύτερη εφαρμoγή τωv 

διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ.  
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(2) Κανονισμoί, πoυ εκδίδονται με βάση τo άρθρo αυτό, 

κατατίθεvται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv. Εάv εντός 

εξήvτα ημερώv από τηv κατάθεση αυτή η Βoυλή τωv 

Αvτιπρoσώπωv με απόφασή της δεv τρoπoπoιήσει ή 

ακυρώσει τoυς μ' αυτό τον τρόπo κατατεθέvτες 

Κανονισμoύς στo σύνολo τoυς ή μερικώς, τότε αυτoί 

αμέσως μετά τηv πάρoδo της πιo πάvω πρoθεσμίας 

δημoσιεύονται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας 

και τίθεvται σε ισχύ από τηv ημέρα δημoσίευσής τoυς. Σε 

περίπτωση τρoπoπoίησής τoυς στo σύvoλo τoυς ή 

μερικώς από τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, τότε 

δημoσιεύονται στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας, 

όπως έχoυv τρoπoπoιηθεί από αυτή, και τίθεvται σε ισχύ 

από τηv ημερoμηvία δημoσίευσής τoυς.  

 


