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Ν. 2963/23-11-01 (ΦΕΚ Α 268/23-11-01) : Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 31
Διακοπή κυκλοφορίας λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ.
1. Σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου από το
κύκλωμα εργασίας, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η άδεια κυκλοφορίας
ανακαλείται οριστικά, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Νομάρχη, για τις
παρακάτω αιτίες:
α. σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός μήνα και
β. σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας λόγω βλαβών, για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.
[Αρχή Τροποποίησης]
γ. σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου
ηλικίας κυκλοφορίας του λεωφορείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) μηνών – ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. γ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 3710/08, ΦΕΚ-216 Α/23-10-08 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του λεωφορείου λόγω πυρκαγιάς,
ατυχήματος, κλοπής, ναυαγίου ή άλλου λόγου, που συνιστά ανωτέρα βία, ο
ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του καταστραφέντος εντός ενός έτους.
Διαφορετικά η άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου ανακαλείται με αιτιολογημένη
απόφαση του οικείου Νομάρχη.
3. Η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή κυκλοφορίας βεβαιώνεται από το οικείο
Κ.Τ.Ε.Λ. και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 1 και 2.
4. Η κενή θέση λεωφορείου, που δημιουργείται από την ανάκληση άδειας
κυκλοφορίας με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καλύπτεται με τη θέση σε
κυκλοφορία νέου αντίστοιχου λεωφορείου, εφόσον τούτο επιβάλλουν
συγκοινωνιακές ανάγκες κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του νόμου
αυτού.
5. Στις περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου λόγω
αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού ή αφαίρεσης της κατοχής αυτού από
τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α').
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2. ΑΡΘΡΟΥ 26 Ν. 3446/06 (ΦΕΚ Α 49) ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Οι
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) εφαρμόζονται και σε
λεωφορεία δημόσιας χρήσης μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. τα οποία μισθώνονται σε αυτές.
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