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ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 25, 26 και 27 Σεπτεµβρίου 2018, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ.
Θεόδωρου Δρίτσα, µε αντικείµενο την επεξεργασία και
εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών
µεταφορών και λοιπές διατάξεις».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηλίας Καµατερός, ο Εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γεώργιος Βλάχος, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Μιχαήλ Τζελέπης, η Ειδική Αγορήτρια του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κυρία Ελένη Ζαρούλια, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κυρία Διαµάντω Μανωλάκου, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γρηγόριος Ψαριανός,
ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Μάριος
Γεωργιάδης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Παναγιώτα
Βράντζα και Θεοδώρα Τζάκρη.
Κατά τις συνεδριάσεις της 26ης και 27ης Σεπτεµβρίου
2018, Ειδικός Αγορητής από την Ένωση Κεντρώων, ήταν
ο κ. Δηµήτριος Καβαδέλλας.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Φώτιος Χατζηδιάκος, Δήµαρχος Ρόδου, Ιωάννης Μπρας, επιστηµονικός συνεργάτης,
αρµόδιος για θέµατα υδατοδροµίων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, Καλλέργος Βουλγαράκης, Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών
(ΠΟΑΣ), Παναγιώτης - Ιάσονας Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (ΡΑΛ),
Θεµιστοκλής Αµπλάς, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ), Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (ΤΕΕ), Αναστάσιος Γκόβας, Γενικός Διευθυντής
της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ Α.Ε.», Νικόλαος Χαραλάµπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ Α.Ε.» και Σωτήριος Σκιαδαρέσης,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιµελητηριακού Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός
Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία και ο Ειδικός Αγορητής του

«Ποταµιού», εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, η Ειδική Αγορήτρια του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή και η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον
παριστάµενο Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY

Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών
και λοιπές διατάξεις
ΜEΡΟΣ Α΄
IΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤAΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜIΩΝ ΕΠI ΥΔAΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο µόνο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδοµών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισµού του υδατοδροµίου.
β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου»: η άδεια που
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και επιτρέπει τη λειτουργία και εκµετάλλευση του υδατοδροµίου, εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου.
2. «Αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών που διαθέτει το προβλεπόµενο πιστοποιητικό αεροµεταφορέα.
3. «Αεροπορική ηµέρα»: το χρονικό διάστηµα που ορίζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και
τριάντα (30) λεπτά µετά τη δύση του ηλίου.
4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή
αµφίβιο ελικόπτερο.
5. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος µε ίδιες δυνάµεις.
6. «Δηµόσιος φορέας»: το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού, τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία
των µετοχών έχει το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄βαθµού καθώς και τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία.
7. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου
του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 93/1974 (Α΄
293), όπως ισχύουν.
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8. «Εγχειρίδια υδατοδροµίου»: τα εγχειρίδια που υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβάνουν:
α) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water
Aerodrome Manual),
β) το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program),
γ) το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan).
9. «Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισµός Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), που έχει εκδοθεί µε
την µε Αριθ. Δ15/Α/18070/1501 απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1485/17.6.2011),
οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι
λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες.
10. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: µετεωρολογικές συνθήκες εκφρασµένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ελάχιστα όρια.
11. «Περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου»: υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου, εντός της οποίας µπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση µε τη µορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον
ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόµηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγµών ορίζεται είτε από τις συντεταγµένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγµένες του σχήµατος της περιοχής ελιγµών και δεν περιλαµβάνει τους
χώρους ελλιµενισµού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγµών µπορεί να συµπεριλαµβάνεται περιοχή εντός λιµένος.
12. «Περιοχή ελλιµενισµού αεροσκαφών»: υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου σε επαφή µε προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σηµεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εµπορεύµατα, να γίνει ανεφοδιασµός καυσίµων και παραµονή του
αεροσκάφους µεταξύ των πτήσεων.
13. «Περιοχή κίνησης υδατοδροµίου»: η περιοχή του
υδατοδροµίου που χρησιµοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόµηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγµών του υδατοδροµίου και ελλιµενισµού αεροσκαφών.
14. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
15. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δηµόσιων µεταφορών
ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
16. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται
σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
17. «Σύµβαση παραχώρησης»: η σύµβαση µε την οποία
ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδροµίου.

18. «Σύµβαση υδατοδροµίου»: η σύµβαση µεταξύ κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου και κατόχου άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
19. «Σύστηµα W.G.S.-84»: το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό
Σύστηµα (World Geodetic System) του έτους 1984.
20. «Τύποι υδατοδροµίων»: τα υδατοδρόµια µπορεί να
εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και εξωτερικού και
διακρίνονται σε υδατοδρόµια εσωτερικού ή υδατοδρόµια
εξωτερικού (πύλες).
21. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιµοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων. Τα υδάτινα πεδία δεν µπορεί να αποτελούν πύλη εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα.
22. «Υδατοδρόµιο»: το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για
την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την κίνηση
αεροσκαφών επί της επιφάνειας αυτής, και περιλαµβάνει τις αναγκαίες χερσαίες επιφάνειες, υποδοµές, κτιριακές και λιµενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό
για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων,
επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου.
23. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα»: κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νόµο, την ευθύνη της διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α΄
285).
24. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδροµίου»: ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή το νοµικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδροµίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή και λειτουργίας υδατοδροµίου.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) εφαρµόζονται σε όλα τα υδατοδρόµια στα οποία πραγµατοποιούνται πτήσεις δηµόσιων αεροµεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δηµόσιο, από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθµού,
από νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από
ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις υδατοδροµίων
1. Για τη λειτουργία των υδατοδροµίων απαιτείται η
κατάλληλη υποδοµή σε λιµενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προκατασκευασµένων σταθερών, µετακινούµενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 16.
Η κατασκευή των απαιτούµενων νέων εγκαταστάσεων
για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου
και ταχυδροµείου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισµούς και την κείµενη
νοµοθεσία.
Για το σχεδιασµό των απαιτούµενων εγκαταστάσεων
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδροµίου,
ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστη-

3
ριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους
από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι αναµονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων
ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών
και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναµονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής:
α) κτιριακή ή άλλη υποδοµή ώστε να διασφαλίζεται η
επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού ασφαλείας ελέγχου επιβατών
και αποσκευών,
β) κατά την αναµονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2
τ.µ. ανά εξυπηρετούµενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα ανάλογα µε τoν
αριθµό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται µέσα
στο χώρο αναµονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.
Στα υδατοδρόµια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου υπάρχει διαχωρισµός των επιβατών εντός και εκτός
Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό
και τον αξιωµατικό υπηρεσίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της
παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για
τα υδατοδρόµια εσωτερικού σε λίµνη.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω
προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύλες) σε λίµνη.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδροµίου ως υδατοδροµίου εσωτερικού ή εξωτερικού /
πύλη.
Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις
1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου χορηγείται µόνο σε
δηµόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου. Για υδατοδρόµιο σε λίµνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται απο-

κλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση
άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την απόφαση χορήγησης της
συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβόλιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων µπορεί να χρησιµοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβοληµένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρµόδιου φορέα και σύµφωνη γνώµη της τοπικής λιµενικής αρχής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάµεων
ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίµων ή
εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάµεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 του
ν.
2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αµυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546)
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως
αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ.
31/2018 (Α΄ 61), λαµβάνοντας υπόψη και τους περιορισµούς κίνησης µηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), µε το π.δ. 31/2018 (Α΄
61).
δ) σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι
καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσµενείς και δηµιουργούν σηµαντικό ύψος κύµατος, ανώτερο
των δύο (2) µέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί ένα υδατοδρόµιο να οριστεί ως σηµείο εισόδου-εξόδου, ύστερα από αίτηση του
φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου.
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου δεν είναι και
κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου.
4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας.
5. Για τα υδατοδρόµια και τα υδάτινα πεδία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράµµατος Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας στους τοµείς που τα αφορούν. Η
εκτέλεση δηµόσιων µεταφορών από αεροµεταφορείς
προϋποθέτει την έγκριση του προγράµµατος ασφάλειας
αεροµεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόµια στα οποία η αστυνόµευση διενεργείται από το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό
Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνοµία, νοείται το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράµµατος ασφαλείας του υδατοδροµίου απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη
αντίστοιχα.
6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο Μέρος
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Α΄ εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α΄
205) και του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου. Επιπλέον, ο
φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου φέρει την ευθύνη για
το συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν µέσα στα όρια
του υδατοδροµίου.
8. Για τα υδατοδρόµια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγµατοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρµόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπόµενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω διεθνούς αερολιµένα ή αερολιµένα ή λιµένα ή υδατοδροµίου που έχει χαρακτηριστεί ως νοµοθετηµένο σηµείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη χώρα.
9. Στη σύµβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτοµερώς οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
10. Αν σε περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου περιλαµβάνεται περιοχή λιµένα, η χρήση της περιοχής ελιγµών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιµενικής
Αρχής και µε ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.
11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου δεν επιτρέπει τη
λειτουργία του υδατοδροµίου χωρίς την έκδοση άδειας
λειτουργίας.
Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων
Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010
(Α΄204). Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί
στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας
Υδατοδροµίου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου. Για υδατοδρόµιο σε λίµνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται µόνο
σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην
Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988
(Α΄ 231).
Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την αίτηση ορίζεται α-

ντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει
στη χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου, αυτός αντικαθίσταται µέσα σε δύο (2) µήνες.
3. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ανώνυµη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων
σύµβουλος και κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου
στην ανώνυµη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές πρέπει:
α) να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
β) να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήµατα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύµατος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληµατικής οργάνωσης, των τροµοκρατικών πράξεων,
της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας,
της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνοµιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή
της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της
ζωοκλοπής, της λαθρεµπορίας και των εγκληµάτων περί
όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη
αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό µητρώο του αιτούντος,
γ) να µην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή
ανώτερη των έξι (6) µηνών για έγκληµα που τελέστηκε
µε δόλο,
δ) να µην κρατείται προσωρινά ή να µην έχει παραπεµφθεί αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή αδίκηµα της
περίπτωσης β΄ ή να µην έχει καταδικαστεί έστω και µε οριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της περίπτωσης β΄. Το κώλυµα αυτό ισχύει µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να µην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων
του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη
στέρησή τους,
στ) να µην τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
ζ) να µην έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωµα σχετικό µε τα αδικήµατα της περίπτωσης β΄,
η) να µην είναι κατασκευαστής ή έµπορος όπλων, πυροµαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχετική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του κατόχου της
άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις
των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις
µετοχές ή τα µερίδιά τους.
4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, ζ’ και η΄ της παραγράφου 3,
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεµφθεί
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αµετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και µε
οριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική
της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για έγκληµα που τελέστηκε µε δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση,
του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του
τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση),
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση, του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης
δεν απέχει πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων
1. Αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης,
την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την
έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή της άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται το Τµήµα Εναέριων
Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών.
2. Το Τ.Ε.Μ. είναι αρµόδιο ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών
που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται
στα άρθρα 9, 11 και 13 ανάλογα µε την άδεια υδατοδροµίου,
β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου
και τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο, εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης,
γ) τη διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου, στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12,
δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών
και συναρµόδιων Υπουργείων,
ε) την εισήγηση υπογραφής απόφασης για τη χορήγηση άδειας στον αιτούντα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12,
στ) τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδροµίων,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14,
ζ) την ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου σε τακτά χρονικά διαστήµατα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι
σχετικές διαδικασίες και τους λόγους καθυστέρησης ή
αδυναµίας παροχής άδειας.
Άρθρο 8
Τεχνικός φάκελος υδατοδροµίου
1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα µε την άδεια υδατοδροµίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερόµενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11
δικαιολογητικά.
Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε ηλεκτρονική µορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κατατίθεται σε έντυπη µορφή και περιλαµβάνει τα εξής:
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των
εγγράφων νοµιµοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του,

µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της
δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια φορολογική αρχή, µε αντικείµενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδροµίου. Εναλλακτικά, µπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (Υπηρεσία µιας
στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες
της εταιρείας αναφορικά µε την ίδρυση ή τη λειτουργία
υδατοδροµίου,
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήµατος
αδειοδότησης υδατοδροµίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Τ.Ε.Μ., µπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου ανάλογα µε τον πληθυσµό και την
τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής,
δ) τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται,
ε) ναυτικό χάρτη της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού
(Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο αιτών, η περιοχή ελιγµών
του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά
στίγµατα) και τα σχετικά αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα.
Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα
για υδατοδρόµιο επί λίµνης,
στ) χάρτες σε πέντε (5) αντίτυπα,της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίµακας 1:5.000 και
1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου και τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από
αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων µε ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγµένες της περιοχής ελιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστηµα W.G.S.-84.,
ζ) οριζοντιογραφία σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του
υδατοδροµίου κατάλληλης κλίµακας, τουλάχιστον
1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υποδοµές και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, υφιστάµενων
και προτεινόµενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδροµίου, καθώς και οι θέσεις ελλιµενισµού των αεροσκαφών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραµµα
ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό
τους στο υδατοδρόµιο έως την επιβίβασή τους και κατά
την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατοδρόµιο,
η) κάτοψη κατάλληλης κλίµακας των υποδοµών του υδατοδροµίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναµονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και
παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και
φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επιπλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισµός
ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών ή φορτίου µε σχετική περιγραφή του. Υποβάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού στην οποία περιγρά-
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φεται αναλυτικά η νοµιµότητα των κτηριακών υποδοµών
και εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου και η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται
δειγµατοληπτικά, µετά από σχετική διαβίβαση αιτήµατος
της Επιτροπής Υδατοδροµίων στην αρµόδια υπηρεσία.Σε
περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όµορο µε περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, όπως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συµβουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η
σχετική έγκριση,
θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 24 του ν. 2971/2001 ή του αρµόδιου οργάνου για
παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της
ζώνης λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνεχόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου
εκτός ζώνης λιµένα ή όχθης ή και συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίµνης, εφόσον απαιτείται παραχώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου
χώρου ή του πυθµένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και
συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίµνης ή του
πυθµένα λίµνης για την ανάπτυξη υδατοδροµίου γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυασµό µε το άρθρο 31 του ιδίου νόµου σε περίπτωση αίτησης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης
άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος και παρατείνεται
επ' αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ενώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.
Σε περίπτωση λιµνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης
αυτής, η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης για τη
δηµιουργία υδατοδροµίου γίνεται ως ανωτέρω από το
φορέα διαχείρισης της λίµνης,
ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισµένη Χερσαία Ζώνη Λιµένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραµµα σε
δύο (2) αντίτυπα, οι συντεταγµένες του οποίου είναι εξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρηµένο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης λιµένα, στο οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ.,
καθώς και το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η απόφαση καθορισµού, το
οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
ββ) οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις και τα
προτεινόµενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,εε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα,
ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία
υδατοδροµίου προς τον αιτούντα, µε λεπτοµερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγµένων των ορίων του
χώρου του υδατοδροµίου,
ιβ) επιχειρηµατικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή,
µεταξύ άλλων, των επιδιωκόµενων στόχων, των αναγκαίων µέσων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των
προβλέψεων χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορισµού του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηµατοδότησης των επιµέρους δράσεων, καθώς και της εκτίµη-

σης των χρηµατοοικονοµικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του υδατοδροµίου,
ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθµός πρωτοκόλλου
παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αν το υδατοδρόµιο έχει
ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόµιο
είναι κατηγορίας Β΄ και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.), ακολουθείται η ισχύουσα
νοµοθεσία για την έγκριση των Π.Π.Δ. ,
ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water
Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η οργανωτική δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα Ι,
ιε) Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program), στο οποίο περιγράφονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισµός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου
από έκνοµες ενέργειες σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ,
ιστ) «Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης» (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου
σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την
αντιµετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του
υδατοδροµίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ,
ιζ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύµφωνα µε το
άρθρο 20, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα µετά
το θετικό πόρισµα της Επιτροπής υδατοδροµίων του άρθρου 14 και πριν από την εισήγηση του Τ.Ε.Μ. για την έκδοση της άδειας υδατοδροµίου,
ιη) σχέδιο σύµβασης υδατοδροµίου, στην οποία περιλαµβάνονται οπωσδήποτε η συµβατική περίοδος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) ετών, η
δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδοµών, το καταβλητέο τίµηµα, οι όροι λύσης της σύµβασης
και οι δεσµεύσεις σε περίπτωση µεταβίβασης της άδειας
ίδρυσης του υδατοδροµίου.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις,
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια
αρχή.
3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου, ενώ προεγκρίνεται από το Τ.Ε.Μ. όταν πρόκειται για άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου.
Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου εγκρίνεται
από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
µετά τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του Κλάδου Ασφαλείας και Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Λιµενικού

7
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή
του Προϊσταµένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για θέµατα που εµπλέκονται, ανάλογα µε τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα.
Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του
Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταµένου του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για
θέµατα που εµπλέκονται, ανάλογα µε τη λειτουργία του
υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα,
καθώς και του Πυροσβεστικού Σώµατος για θέµατα αρµοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόµιο αντίγραφα των εγκεκριµένων Εγχειρίδιων
Υδατοδροµίου, σφραγισµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου, µετά την έγκρισή τους,
τροποποιούνται µε όµοια πράξη των ανωτέρω αρµόδιων
αρχών:
α) λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που
αφορούν θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια,
β) ύστερα από αίτηµα του νόµιµου κατόχου της άδειας
λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή του.
γ) λόγω µεταβολής των στοιχείων τους.
Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ θ΄, ι΄, ια΄, ιγ΄ και ιδ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water
Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 περιγράφονται γενικά η οργανωτική δοµή και
οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Τ.Ε.Μ. µε στόχο την επιτάχυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου.
Άρθρο 10
Παράβολο
Το ύψος του παραβόλου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας
υδατοδροµίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και την εγκεκριµένη Α.Ε.Π.Ο. ή τις Π.Π.Δ..
2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου
(Operation Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά η οργανωτική
δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου,
καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
3. Στο Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγραφου 1 του άρθρου 8 περιγράφονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες, το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισµός για την ασφαλή
λειτουργία του υδατοδροµίου από έκνοµες ενέργειες
σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπόδειγµα του προγράµµατος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται έγκριση
του Προγράµµατος Ασφαλείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8.
4. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει τους τρόπους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ανά περίπτωση και
κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8.
5. Η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης της περίπτωσης
ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 υποβάλλεται από
τον αιτούντα µετά το θετικό πόρισµα της Επιτροπής Υδατοδροµίων.
Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών
1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου και µε την προϋπόθεση ότι ο τεχνικός φάκελος είναι
πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαµβάνει την επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων και των υπηρεσιών, ελέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις, ενηµερώνει τους αρµοδίους όλων των υπηρεσιών και διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες αντίγραφο
του φακέλου στις εξής δηµόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.),
προκειµένου να εξετάσει σε συνεννόηση µε τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων αν η
χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάµεων ή άλλες παραµέτρους
της εθνικής άµυνας,
β) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, την
καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφάλειας και αστυνόµευσης, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το Πρόγραµµα Ασφαλείας και Σχέδιο
Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδροµίου που έχει υποβληθεί,
γ) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
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σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης της εκµετάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού των λιµενικών
ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων ή
δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά
Σχέδια (master plan), αλλά και γενικότερα τη συµβατότητά τους µε τη λειτουργία του λιµένα. Στην περίπτωση υδατοδροµίων σε λίµνες, στις αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων
της λίµνης, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης
και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων µε άλλες
δραστηριότητες της λίµνης,
δ) στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αερολιµένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες και
Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), για να ορίσουν, µε βάση τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώµενες Πρακτικές) του
Παραρτήµατος 14 του ICAO, Τόµος Ι, κατάλληλα προσαρµοσµένες για να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόµια,
τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετήσουν το διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόµενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες, να
εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας
των υδροπλάνων στην αιτούµενη περιοχή δηµιουργίας
υδατοδροµίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα εγχειρίδια του υδατοδροµίου που έχουν υποβληθεί, δηλαδή το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραµµα Ασφαλείας
Υδατοδροµίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency
Plan),
ε) στις αρµόδιες για θέµατα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να εξετάσουν:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,
ββ) θέµατα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν
(Schengen). Ειδικότερα αρµόδια για θέµατα διαβατηριακού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και
αρµόδια για θέµατα του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
γγ) το Πρόγραµµα Ασφαλείας (Security Program) και
το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδροµίου σε
λίµνη.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 µετά την εξέταση
του φακέλου για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) εργάσιµων ηµερών:
α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογηµένη γνωµοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις
και περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει έγγραφο στον ενδιαφερόµενο
σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισµών από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1. Ο ενδιαφερόµενος, για τη συνέχιση της διαδικασίας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα
σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιηµένα ή
συµπληρωµένα σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τους πε-

ριορισµούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου
η διαδικασία και µε την ίδια χρονική προθεσµία της παραγράφου 1 µέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου.
3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες αντίγραφο του φακέλου στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, µόνο αν το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., για να ελέγξει τη συµβατότητα των προβλέψεων της σχετικής
Α.Ε.Π.Ο. µε το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου βάσει
της θέσης, των υποδοµών και των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, µέσα σε προθεσµία είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών.
4.α) Αν το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικασία αξιολόγησης
του φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης
της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αυτοτελώς για το υδατοδρόµιο
και ανεξάρτητα από το λιµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα,
για να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισµοί
και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων
και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει το Τ.Ε.Μ. και το Τ.Ε.Μ. οφείλει αντίστοιχα να
ενηµερώνει την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδοµών και χαρακτηριστικών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του
τεχνικού φακέλου από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1,
προκειµένου η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετάζει τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου.
Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενηµερώνει το
Τ.Ε.Μ. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδοµών και
των χαρακτηριστικών του υδατοδροµίου, προκειµένου οι
συναρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 να εξετάζουν τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο επισηµαίνοντας µε ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το
σύνολο των αλλαγών σε σχέση µε την αρχική αίτηση.
δ) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση της αδειοδότησης και κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ. από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
ε) Σε περίπτωση που το έργο ανήκει στην Β κατηγορία
και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο, οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) ενσωµατώνονται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρµόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόµενες
Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις
ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
5. Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των υπηρεσιών της παραγράφου 1, το Τ.Ε.Μ. µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέ-
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ρες από το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογηµένα το φάκελο ενηµερώνοντας τον ενδιαφερόµενο και την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει
στον ενδιαφερόµενο.
6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να µεριµνήσει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων εξοπλισµού του άρθρου 16 ώστε το υδατοδρόµιο να είναι έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος, και ενηµερώνει εγγράφως
το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδροµίων του άρθρου 14, η οποία προβαίνει
σε επιθεώρηση του υδατοδροµίου µέσα σε είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες.
β) Αν διαπιστωθεί µε την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόµιο πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο
Τ.Ε.Μ.. Εφόσον το υδατοδρόµιο έχει αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη
του πορίσµατος για την έκδοση απόφασης άδειας υδατοδροµίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
ββ) το υδατοδρόµιο δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο Τ.Ε.Μ.,
το οποίο εκδίδει χωρίς καθυστέρηση αιτιολογηµένη αρνητική διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί
των ευρηµάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά
την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης
και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου στο λογαριασµό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών το ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή
του αιτήµατος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να
τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.
7. Κατά την επιθεώρηση και ανάλογα µε το είδος της
άδειας υδατοδροµίου ελέγχεται ιδίως:
α) η τήρηση των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου που προβλέπονται στο άρθρο 8, όπως αυτά αναφέρονται και έχουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα µε την άδεια στο
άρθρο 9 ή 11,
β) η υποδοµή σε εγκαταστάσεις,
γ) η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του εξοπλισµού που προβλέπεται στο άρθρο 16, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες για τη διασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπόµενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο
Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου,
δ) η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται
για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.
8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσµατος
της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατοδροµίου και εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται µέσα σε προθεσµία επτά (7)

εργάσιµων ηµερών την απόφαση της παραγράφου1 του
άρθρου 7 για έκδοση άδειας.
Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1
του άρθρου 7 (άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου) επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόµιο. Ο φορέας λειτουργίας ενηµερώνει το
Τ.Ε.Μ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
έναρξη πτήσεων.
9. Αρµόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παραβιάζουν τις προθεσµίες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, ελέγχονται πειθαρχικά. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στις
παραπάνω προθεσµίες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό
παράπτωµα κατά των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου
ποσού ίσου µε τις αποδοχές δύο (2) µηνών.
Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση
στοιχείων αδειών
1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου είναι αόριστης διάρκειας.
2. Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, αν για δύο (2) συνεχόµενα έτη το υδατοδρόµιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο.
3. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
καθορίζεται από τη σύµβαση µεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε το ν. 4413/2016 (Α΄148), η οποία υποχρεωτικά εµπεριέχει τη λειτουργία υδατοδροµίου και όχι µόνο τη µίσθωση χώρου, λαµβάνει την άδεια
λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Δεν
µπορεί να ορίζεται διάρκεια µικρότερη των πέντε (5) ετών.
4. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο
ενδιαφερόµενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών µε µικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας
υδατοδροµίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται
σε ισχύ.
5. Για κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή
για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων του εξοπλισµού
και των εγχειριδίων υδατοδροµίου, απαιτείται αίτηση
προς το Τ.Ε.Μ. και έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
πριν από τη µεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρµογή
τους.
6. Για κάθε αλλαγή της νοµικής µορφής της εταιρείας
ή του φυσικού προσώπου κατόχου άδειας υδατοδροµίου
απαιτείται έκδοση νέας άδειας µε την προσκόµιση µόνο
των µεταβαλλόµενων δικαιολογητικών.
7. Κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ. για την ανανέωση επιµέρους
πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επικαιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδατοδροµίου.
8. Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει προηγουµένως
εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδροµίου.
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Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδροµίων – επιθεωρήσεις
υδατοδροµίων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών Επιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιµένων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως πρόεδρος, µε
τον αναπληρωτή του,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες της Α.Π.Α.
(ν. 4427/2016, Α΄ 188), µε τον αναπληρωτή του,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του,
δ) ένας (1) αξιωµατικός της Διεύθυνσης Προστασίας
Συνόρων,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
ζ) ένας (1) αξιωµατικός της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή της αρµόδιας Διεύθυνσης Αστυνοµίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών για ελέγχους της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 για τις επιθεωρήσεις υδατοδροµίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίµνες, και
πέραν των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), µε τον αναπληρωτή του.
Σε περιπτώσεις συναρµοδιότητας για την αδειοδότηση
υδατοδροµίου σε ζώνη ή περιοχή σηµαντική για την ασφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια ασφάλεια στην Επιτροπή Υδατοδροµίων µπορεί να συµµετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και ένας (1)
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και
σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από
ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση µε το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.,
ε) επιτρέπεται η συµµετοχή στην Επιτροπή Υδατοδροµίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρµόδιας µονάδας εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας
θα ιδρυθεί το υδατοδρόµιο ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κανονισµών Αεροναυτιλίας της Ανεξάρτητης
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών υπάλληλος του Τ.Ε.Μ..
Η επιτροπή Υδατοδροµίων συγκροτείται µε απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.
β) Σε περίπτωση νέας επιθεώρησης κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 12, καθώς και οποιασδήποτε εκ νέου επιθεώρησης ύστερα από διεξαγωγή
έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας περιορισµένης κλίµακας, στην επιτροπή µπορεί
να συµµετέχουν µόνο τα µέλη αυτής που λόγω της ειδικότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των
διορθωτικών παρεµβάσεων. Τα µέλη αυτά καθορίζονται
µε οµόφωνη απόφαση όλων των µελών της Επιτροπής

στο πόρισµα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζεται επιπλέον κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρµοδιότητες
της Επιτροπής, την αναπλήρωση των µελών της, τον
τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων.
4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατοδροµίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή.
5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών της
Επιτροπής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για τις απαιτούµενες επιθεωρήσεις πριν από
την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που
προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατοδροµίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου του άρθρου 8 ή και του εξοπλισµού του
άρθρου 16, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή
επιθεώρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
6. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων προβαίνει σε τακτικές
και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων για διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ηµεροµηνίες των τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε
κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιµότητας και γεωγραφικής
αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου µεταφορών.
7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ενηµερώνει το φορέα λειτουργίας ένα (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη µετάβαση της Επιτροπής. Έκτακτη επιθεώρηση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση του φορέα λειτουργίας.
8. Εκτός από τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδροµίων, η αρµόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες της Α.Π.Α.
διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συµµόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας.
9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδοµές για τη
διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης αυτής, µε απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα
λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιµο από το πενταπλάσιο
έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.
Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας
1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο δηµόσιο
φορέα. Για κάθε µεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας, ύστερα από
εισήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για τη µεταβίβαση άδειας ίδρυσης
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και Εθνικής Άµυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την
απόφαση για τη µεταβίβασή της τη συνυπογράφει και ο
Υπουργός Εσωτερικών.
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β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ο κάτοχος της
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Για κάθε µεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για µεταβίβαση άδειας λειτουργίας
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Η µεταβίβαση της άδειας συντελείται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας από τον ενδιαφερόµενο. Στην αίτηση συµπεριλαµβάνονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου
που τροποποιούνται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντα για την τήρηση και µη τροποποίηση των υπολοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν
περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12, για τη διαβίβαση µόνο των τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αµεταβίβαστη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία µέσα σε
διάστηµα δύο (2) ετών και πριν από την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Απαγορεύεται η µεταβίβαση των µετοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νοµικό πρόσωπο, εκτός από τη µεταβίβαση λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης µπορεί να παραχωρήσει σε φορέα που δικαιούται να λάβει άδεια ίδρυσης
τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκµετάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο
προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, όπως θα
προβλέπεται από τη σύµβαση παραχώρησης.
Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,
της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.. Αν οι υποδοµές ανήκουν σε Ο.Τ.Α. την
παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών. Για παραχώρηση σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,
της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται η υποβολή
αίτησης του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή
του κατόχου της άδειας λειτουργίας για παραχώρηση σε
νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύµβασης παραχώρησης και των απαιτούµενων τροποποιηµένων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα
λειτουργίας. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 12 για τη διαβίβαση µόνο των
τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
3. Για οποιαδήποτε µεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., µπορεί
να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται να:
α) εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιµενικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρηµάτων
κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,
γ) εφαρµόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου που έχουν
εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενηµερώνει και να τα τροποποιεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων κατά
περίπτωση υπηρεσιών,
δ) εποπτεύει µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα (κάµερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου και διατηρεί
την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη
από κάθε εµπόδιο. Τα ηλεκτρονικά µέσα είναι συνδεδεµένα σε πραγµατικό χρόνο µε το Κέντρο Παρακολούθησης, το οποίο δηµιουργείται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στην απόφαση
αυτή ρυθµίζονται οι όροι, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας ή το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή
και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόµιο πρέπει
να διαπλέεται µε µέριµνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά
της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την αποµάκρυνση αντικειµένων, εµποδίων, θαλάσσιων µέσων αναψυχής, λεµβών, σκαφών, πλοίων και
κολυµβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των
αεροσκαφών,
ε) τηρεί και παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην αρµόδια λιµενική αρχή και σε άλλες αρµόδιες
κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτοµερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τα εξυπηρετούµενα αεροσκάφη, τα πληρώµατα, τους επιβάτες, το
φορτίο και το ταχυδροµείο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενηµερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου για τα απαιτούµενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την
έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους,
στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να
µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, αν διαπιστώσει την
ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν
δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, µέσων, προσωπικού και εξοπλισµού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων
(Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρµόδια λιµενική αρχή
για το πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόµιο µπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί
η αποδεδειγµένη άρση των προβληµάτων που επέβαλαν
τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή
λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενηµερώνονται
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπη-
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ρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρµόδια λιµενική αρχή
για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
ζ) ενηµερώνει αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την
Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και την αρµόδια λιµενική
αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν,
η) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόµενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δηµοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,
θ) συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή Π.Π.Δ.,
ι) µεριµνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των
υποδοµών και του εξοπλισµού ασφαλείας του υδατοδροµίου και των λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους,
ια) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού,
ιβ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιµοποιεί
τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως εξής:
αα) σήµα οπτικής αναγνώρισης: το σήµα αυτό σε σχήµα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος
και δυόµισι (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα µήκος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από
αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας:
τήλε - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιµος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείµενων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση στο χώρο του
υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και
της λιµενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεµούριο ή σηµείο «Τ»: ανεµούριο κατάλληλων
διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε
τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
της λιµενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόµα
και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης
σε σχήµα «Τ»,
δδ) σηµεία πρόσδεσης: αρµοδίως και προσηκόντως πιστοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών
ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβασης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους
και την αντοχή τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριµένη περιοχή,
εε) σωσίβια άµεσης χρήσης: παραπλεύρως του σηµείου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων µη φουσκωτού τύπου, µε σχοινί πρόσδεσης µήκους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποιαδήποτε στιγµή,
στστ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθε-

σιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους έξι (6) τουλάχιστον µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, επαρκούς ιπποδύναµης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για
τη διασφάλιση του αναφερόµενου µέγιστου χρόνου απόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σηµείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες άδειες και εξοπλισµό, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει
να διαθέτει και επαρκή εξοπλισµό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόµων του υδροπλάνου, ως εξής:
i) φορητή αυτόµατα αναδιπλούµενη σχεδία 12 ατόµων,
ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεµάχια κατ’ ελάχιστον),
iii) ισοθερµικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών (24 τεµάχια),
iv)πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεµάχια),
v) κυκλικά σωσίβια (4 τεµάχια),
ζζ) φορητά µέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το
σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να
υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου,
κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων και
ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, χωρητικότητας δώδεκα (12) τουλάχιστον κιλών
ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως
για το ηλεκτρολογικό υλικό,
ηη) µέσα περιορισµού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµένου τύπου
σύµφωνα µε την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον περιορισµό διαρροής καυσίµου ή λαδιού στο νερό και, σε
κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιµετώπισης ρύπανσης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε την 1218.91/1997
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄951),
θθ) µαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για
έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι
καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα µε τον τύπο του υδατοδροµίου.
Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόµια επιτρέπεται µε τους εξής όρους:
α) οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας και υπό µετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως
(VMC), µε την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισµούς. Αµέσως µετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε όσα
διαλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών
πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους µέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και διέπεται από τη νοµοθεσία που αφορά την
Πολιτική Αεροπορία,
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β) αν το υδατοδρόµιο βρίσκεται εντός Τερµατικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδροµίου της
Επικράτειας τότε:
αα) το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην
Τερµατική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία µε τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο
άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του,
ββ) πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους λαµβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης
Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις
σχετικές πληροφορίες για τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνες για
την παροχή πληροφοριών πτήσης µόνο σε σχέση µε την
υπάρχουσα εντός της Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση µε τα πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν
στην περιοχή του υδατοδροµίου.
Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ
Υψηλές Συχνότητες - VHF).
Άρθρο 19
Απαγορεύσεις – περιορισµοί
Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρµόδιας αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίµνη η:
α) ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,
β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών µέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων κατά τη
διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
δ) κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική αρχή,
στ) παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήµατα, παρεµβολές ή παρεµβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιµοποιούνται µεταξύ του αρµόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκατεύθυνση µη επανδρωµένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών µηχανών και αντικειµένων ή µη επανδρωµένων
πλωτών σκαφών και αντικειµένων, της αποθαλάσσωσης,

προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της οµαλής λειτουργίας του υδατοδροµίου.
Άρθρο 20
Ασφάλιση
1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καλύπτει µε
ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από
έκνοµες ενέργειες, σύµφωνα µε τον ΕΚΑΠΑ.
2. O φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται
να καλύπτει µε ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ
τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των
προστηθέντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους από
τη λειτουργία του. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
αναγράφονται τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται
περισσότερα από ένα υδατοδρόµια, µπορεί να εκδώσει
ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συµπεριλαµβάνει όλα τα υδατοδρόµια και να το τροποποιεί, σε περίπτωση
εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως έχει αντικατασταθεί µε
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4146/2013 (Α΄90), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρµοδιότητας του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και
στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει
συσταθεί µε το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 21
Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τιµολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για
τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών.
Ο σχετικός τιµοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται
στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιµένων της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στην αρµόδια
Δ/νση του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόµιο η
εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγµατοποιεί τις πτήσεις
καταβάλλει στο λογαριασµό του άρθρου 8 τέλος υπέρ
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δροµολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής
ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που
έχει καταβληθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υπο-
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δοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης
του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη απόδοσης του τέλους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και καθορίζονται
οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς
και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς
ή µη απόδοσης του τέλους. Τα έσοδα διατίθενται για την
κατασκευή υδατοδροµίων, τα ηλεκτρονικά σύστηµα και
τον εξοπλισµό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδροµή
στη λειτουργία των υδατοδροµίων, καθώς και την επιδότηση γραµµών υδροπλάνων σε προορισµούς αποµακρυσµένων νησιών ή περιορισµένης επιβατικής κίνησης.
Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδροµίου
Το προσωπικό του υδατοδροµίου υποχρεούται να έχει
κατάλληλη εκπαίδευση για να µπορεί να ασκεί µε ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην
κείµενη νοµοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδροµίου.
Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδροµίου παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 24
Εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα
1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίµων
στα υδατοδρόµια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες
εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αφού ληφθούν υπόψη οι κανονισµοί πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κανονισµών λιµένων.
2. Με µέριµνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου, τηρουµένων των κανονισµών πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών της Α.Π.Α., καθώς
και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των
σχετικών διατάξεων των κανονισµών λιµένων, ο εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίµων στα υδατοδρόµια,
β) είτε µε κινητά µέσα αποθήκευσης από πιστοποιηµένη εταιρεία ανεφοδιασµού αεροσκαφών ή µε ευθύνη του
χειριστή κατά τις κείµενες διατάξεις, όπως ο
Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).

3. Ο εφοδιασµός των αεροσκαφών µε καύσιµα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις
της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νοµοθεσίας. Η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα καθορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδροµίου και των θεµάτων αερολιµενικού ελέγχου,
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες, δηµόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασµολογικού
ελέγχου και εθνικής άµυνας, καθώς και των άρθρων 6
και 16 µπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων µε
απόφαση του λιµενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του
Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα
µε την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση
της επιτροπής υδατοδροµίων.
Αν, µέσα σε ένα τρίµηνο από την έναρξη απαγόρευσης
πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην
απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδροµίου ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Η ανάκληση της άδειας πραγµατοποιείται ύστερα από εισήγηση του
Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενηµέρωση για µη συµµόρφωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την
παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδροµίων ύστερα από επιθεώρηση.
2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται µε
θέµατα ασφαλείας και παράλληλα µε την απαγόρευση
πτήσεων, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αµέσως µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών σε λίµνη, ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή
οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την
παράβαση.
3. Αν ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιθυµεί την
ανάκλησή της, η άδεια υδατοδροµίου ανακαλείται, ύστερα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησής του
προς το Τ.Ε.Μ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Για λίµνες που
έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ανάκληση ισχύει στο εξής.
4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδροµίου πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και οι εµπλεκόµενες στρατιωτικές, αστυνοµικές, λιµενικές, πυροσβεστικές ή άλλες αρχές.
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5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας του.
6. Οι δηµόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου µπορούν να ζητήσουν ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου µόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του υδατοδροµίου.
Άρθρο 26
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293),
που έχει τεθεί σε ισχύ µε το π.δ. 94/1977 (Α΄ 30).
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998
(Α΄ 58).
Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία
1. Η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από
την αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα της άδειας
λειτουργίας του υδατοδροµίου που υποβάλλεται µέσω
του Τ.Ε.Μ.. Η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στους σχετικούς ναυτικούς χάρτες και σηµαίνεται µε τα κατάλληλα
µέσα µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα, ιδίως οι
προδιαγραφές και η διαδικασία ενηµέρωσης των χαρτών, τα µέσα σήµανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας µε
τις αρµόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό µε αυτά θέµα.
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που
ορίζονται σε αυτό σχετικά µε την προστασία της φύσης
και του τοπίου,
β) το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο
πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο ή αεροδρόµιο,
δ) η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
ε) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει
την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο
µέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του,
για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η ανωτέρω Λιµενική Αρχή έχει εγκρίνει την
ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/ προσθαλάσσωσης του
αεροσκάφους εκ των προκαθορισµένων υδάτινων πεδίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του
αεροσκάφους µε δική του ευθύνη και µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος πλήρως µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας
πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή α-

πορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια λιµενική αρχή µπορεί να γίνει και
µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης, πάντως
όµως έγκαιρα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος,
στ) υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη
του αεροσκάφους µε την αρµόδια λιµενική αρχή κατά τη
διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του
αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συµµορφώνεται
µε τις οδηγίες του αρµόδιου λιµενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρµόδιου λιµενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
ζ) κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του
αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω
από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων
(500) ποδών,
η) κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας
από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων,
θ) υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη
υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το πλωτό
σκάφος διενεργεί µία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχετικά µε τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών
και φορτίου, µε χρήση φορητών συσκευών,
ι) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αµέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.
3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη,
δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα
του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιµη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
και το ύψος εµποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για
τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους µετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης απαγορευµένων
αντικειµένων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1
του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα ασφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την
Α.Π.Α..
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6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνοµες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασµολογικού ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, εθνικής άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώσεων του άρθρου 26.
Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου
Ο κατά τόπον αρµόδιος Λιµενάρχης µπορεί να απαγορεύσει χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδίου
αν, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για
τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο
διάστηµα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου
από δηµόσιους φορείς
Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον άλλο
ενδιαφερόµενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία
υδατοδροµίου το Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ιδρύει
και λειτουργεί υδατοδρόµια ή για το σκοπό αυτό να συστήνει νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία την πλειοψηφία των µετοχών θα κατέχει το
Δηµόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης
Αδειών Υδατοδροµίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Αδειών
Υδατοδροµίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαµβάνει το
σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή
τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδροµίου τόσο πριν όσο και µετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ.
τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιηµένος τεχνικός φάκελος του υδατοδροµίου.
2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύµφωνα µε το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδροµίου καταχωρίζονται στο
Η.Σ.Π.Α.Υ., ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούµενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τε-

χνικό φάκελο του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο
8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούµενου άδειας, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατοδροµίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδροµίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδοµών, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραµµα Ασφαλείας», το
«Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης», η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδροµίου, η σύµβαση υδατοδροµίου και η σύµβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδροµίων και των µελών
της, καθώς και το πόρισµα αυτής.
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδροµίου, στο
Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε µεταβολή στο πρόσωπο
του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, του εξοπλισµού, των εγχειριδίων υδατοδροµίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις
πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστίµου, καθώς και το πόρισµα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδροµίων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄, επιπλέον στοιχεία για
κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόµιο,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την καταχώριση
αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ..
3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται µε
ευθύνη του ενδιαφεροµένου και της αρµόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12.
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδροµίου γίνεται
µόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου.
4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδροµίου, µπορεί να
διασυνδέεται λειτουργικά µε ηλεκτρονικά µητρώα / συστήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όταν είναι διαθέσιµα. Μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώµατα πρόσβασης σε εγκεκριµένους φορείς που υπεισέρχονται στην διαδικασία αδειοδότησης, µε σκοπό την παρακολούθηση κα την άµεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται
τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση
του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριµένα οι όροι και οι τεχνικές
λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές, οι
όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και
χρήσης µέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τα ανωτέρω.
5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία µέσα σε ένα
(1) έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
β) Μέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη
λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:
αα. Κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδροµίου,
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ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιηµένου τεχνικού
φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτηµένα υδατοδρόµια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται
από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτηµένα υδατοδρόµια.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδροµίων, που
έχουν χορηγηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4146/2013
(Α΄90), µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου
3 για τις υποδοµές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισµό
και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιηµένα δικαιολογητικά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες
οι πτήσεις.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόµενων οικίσκων ως
υποδοµή των υδατοδροµίων. Για την εγκατάστασή τους
ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λήψης εγκρίσεων.
3. Για όσα υδατοδρόµια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο
τεχνικός φάκελος και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, µε αίτηση
του δηµόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα,
εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον
τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνοµα
του δηµόσιου φορέα και οι επιµέρους εγκρίσεις επανεκδίδονται στο όνοµα του δηµόσιου φορέα, ενώ η άδεια
λειτουργίας στο όνοµα του φορέα που έχει υποβάλει
την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της
άδειας λειτουργίας στο όνοµα του ιδιώτη πρέπει να έχει
προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών,
που υποχρεωτικά εµπεριέχει τη λειτουργία υδατοδροµίου και όχι µόνο τη µίσθωση του χώρου.
4. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι άδειες υδατοδροµίων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος µετατρέπονται µε
απόφαση του Τ.Ε.Μ. σε άδεια ίδρυσης στο όνοµα του
δηµόσιου φορέα και σε άδεια λειτουργίας στο όνοµα του
εταιρικού σχήµατος που έχει ήδη συσταθεί µε τη συµµετοχή του εν λόγω δηµόσιου φορέα µε καταστατικό σκοπό τη λειτουργία του υδατοδροµίου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται για υδατοδρόµια που δηµιουργούνται
σε λίµνες, µετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγµών και κίνησης του υδατοδροµίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και
χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από µελέτη που υποβάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης.
Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 32 έως και 57 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90),
β. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η
οποία έχει προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3333/2005 (Α΄ 91),

γ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005,
δ. κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του
Μέρους Α΄ του παρόντος.
ΜEΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση αστικής οδικής µεταφοράς, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν εφαρµογή:
α) στις υπεραστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών,
β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή ιδιωτικής
χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό,
γ) στις κατ’ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθωµένα οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών
γραµµών,
δ) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών
που εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87), εκτός
από τις νήσους,
ε) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών
που εκτελούνται µέσα στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω.
Άρθρο 34
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α. «Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών»: οι
µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου, εντός περιοχών
που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαµβάνουν
γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και
αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
β. «Δίκτυο δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών»: το
σύνολο των προκαθορισµένων αστικών γραµµών εντός
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, περιλαµβανοµένων των γραµµών που έχουν χαρακτηριστεί ως
αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών
περιοχών.
γ. «Αστική γραµµή»: η προκαθορισµένη διαδροµή την
οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δηµόσιες αστικές µεταφορές επιβατών και η οποία περιλαµβάνει την αφετηρία, τις ενδιάµεσες στάσεις και το τέρµα.
Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής
αστικών µεταφορών επιβατών
1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και οµαλή µεταφορά
επιβατών σε όλο το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδι-
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κών µεταφορών επιβατών.
2. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών επιβατών ή επικείµενου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει έκτακτα
µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του
Κανονισµού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 36
Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών
Οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού 1370/2007 και
του παρόντος.
Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών µεταφορών επιβατών
1. Το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες µετακινήσεων του επιβατικού κοινού µε προγραµµατισµένα δροµολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του
καθορισµένου κοµίστρου.
2. Οι αστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβατών
που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν το χαρακτηρισµό τους µέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
3. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το
χαρακτηρισµό αυτό.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
οι ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών λαµβανοµένης
υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κοµίστρου.
Άρθρο 38
Αρµόδιες αρχές
1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι η αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ του άρθρου 2
του Κανονισµού 1370/2007, η οποία έχει την αρµοδιότητα να επεµβαίνει στις δηµόσιες αστικές οδικές επιβατικές µεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειµένου να
διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δηµόσιων επιβατικών µεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.
2. Οι Δήµοι και αντί των Δήµων, που υπάγονται σε αυτές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και
Ιονίων Νήσων, είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισµού
1370/2007, και έχουν τις εξής αρµοδιότητες εντός της
περιοχής ευθύνης τους:
α) υποβάλλουν προτάσεις στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε:
αα) τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων,

ββ) τον καθορισµό εντός των ορίων τους, ολοκληρωµένων δηµόσιων επιβατικών µεταφορών, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισµού,
β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών την ανάθεση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας αστικών
επιβατικών µεταφορών χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισµό και τον παρόντα,
γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών
γραµµών, σύµφωνα µε την τυποποίηση και τη συχνότητα
που καθορίζεται από την Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών,
δ) συλλέγουν στοιχεία για τη µεταφορά των µαθητών,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για την υλοποίηση του
έργου της µεταφοράς µαθητών περιφέρειες,
ε) εισηγούνται στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών τροποποιήσεις στην λειτουργία των αστικών οδικών
επιβατικών µεταφορών, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
3. Οι κατά τον παρόντα νόµο φορείς εκτέλεσης αστικού οδικού µεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς δηµόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 2 του Κανονισµού 1370/2007.
Άρθρο 39
Εκτέλεση των δηµόσιων αστικών
επιβατικών µεταφορών
1. Η εκτέλεση των δηµόσιων αστικών επιβατικών µεταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελµα οδικές µεταφορές επιβατών µε λεωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της νοµοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρµόδιες αρχές.
2. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµόσιου
δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται µε σύµβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, όσον αφορά: α) την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και β) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, προκειµένου οι φορείς αυτοί
να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνιακό έργο που αναλαµβάνουν, µε ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, µε την αναγκαία ποιότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση
του σχετικού σκοπού δηµόσιου ενδιαφέροντος, καθορίζονται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016.
Άρθρο 40
Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων
1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
αναθέτει τις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζηµίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµόσιων οδικών αστικών µεταφορών επιβατών στο καθοριζόµενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.
2. Η ανάθεση της παροχής δηµόσιων αστικών µεταφο-
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ρών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος
ή και αποζηµίωση γίνεται µε τη διενέργεια διαγωνισµού,
κατ’ εξαίρεση δε µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 41
Καθορισµός αστικών γραµµών
οδικών µεταφορών επιβατών
1. Για τον καθορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων
οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνονται υπόψη οι
προτάσεις των δήµων και όλα τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα, οι υφιστάµενες οδικές συνδέσεις, οι
κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική
κίνηση, καθώς και τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.
2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών ορίζει τα
κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων οδικών µεταφορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δροµολογίων, των ενδιάµεσων στάσεων και των τερµάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώµατα των επιβατών
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι αρµόδιο για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού 181/2011 (L 55) σχετικά µε τα δικαιώµατα των επιβατών αστικών οδικών µεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 43
Αναθέτουσα αρχή
Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσσει
τους διαγωνισµούς για τη σύναψη των συµβάσεων παραχώρησης δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών µε τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώµατος
εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης και συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις µε τους παραχωρησιούχους.
Άρθρο 44
Δηµοσίευση πληροφοριών
για επικείµενους διαγωνισµούς
1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών υποχρεούται να προβαίνει στη δηµοσίευση των πληροφοριών που
ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού
1370/2007 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισµού.
2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δηµοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και µε κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
ή δηµοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισµών
1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσσει διαγωνισµούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαµβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήµων, όµορων ή
µη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται
κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρόνως για τη βιωσιµότητα του παραχωρησιούχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα
πλαίσια κάποιας γεωγραφικής περιοχής κρίνεται ασύµφορη. Ως κριτήρια για τον καθορισµό της γεωγραφικής
περιοχής, που αποτελεί αντικείµενο του εκάστοτε προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, λαµβάνονται, ιδίως, τα
προεκτιµώµενα προς εκτέλεση χιλιόµετρα, ο απαιτούµενος για την εκτέλεσή τους αριθµός λεωφορείων και τα
ακαθάριστα έσοδα του παραχωρησιούχου, ως και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες, η
οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος µετακίνησης.
2. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται
τα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι καθορισµένες αστικές γραµµές που αποτελούν το δίκτυο
των δηµόσιων αστικών γραµµών αυτής της γεωγραφικής
περιοχής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης
της εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης των παραβάσεων και των επιβαλλόµενων µέτρων άρσης των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος εκτέλεσης των κυρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της επιβολής κυρώσεων, της υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων κατά των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η
διαδικασία έρευνας ικανοποίησης των επιβατών και των
ποιοτικών παραµέτρων του προσφερόµενου µεταφορικού έργου.
3. Στο δίκτυο των αστικών γραµµών κάθε γεωγραφικής
περιοχής περιλαµβάνονται και οι γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν
των αστικών περιοχών.
4. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας
παραχωρησιούχος.
Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης
των συµβάσεων παραχώρησης
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων
παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επιτροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (µία για κάθε σύµβαση), οι οποίες αποτελούνται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
µε τον αναπληρωτή του και
ε) έναν (1) υπάλληλο της αρµόδιας Υπηρεσίας Μετα-
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φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.
Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.
2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρµόδιου
δήµου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρησιούχος συµµορφώνεται µε τις συµβατικές υποχρεώσεις
του και µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, διαπιστώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο µέτρο
1. Σε περίπτωση διακοπής των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών ή επικείµενου κινδύνου διακοπής τους σε µία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές,
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να λάβει
έκτακτα µέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχόµενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δηµόσιων αστικών µεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού είτε
στην παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο πέραν των προβλεπόµενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού.
2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης
της σύµβασης πέραν του συµβατικά προβλεπόµενου
χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
3. Αν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η κατάσταση µε τα
έκτακτα µέτρα των παραγράφων 1 και 2, µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να επιβάλλεται η παροχή δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν µέρει, µε όρους ανάλογους µε αυτούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή αναδόχους
παρόµοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το
δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων
για το σχεδιασµό του δικτύου
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του αρµόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων
και δεδοµένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασµό των
αστικών γραµµών, καθώς και οι φορείς που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις
εκτελούµενες αστικές επιβατικές µεταφορές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές µεταφορές
Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του µεταφορικού

έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και
τη λειτουργία των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών
επιβατών.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4530/2018 (Α΄ 59) η φράση «καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση
«καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του
ν. 4512/2018 (Α΄5)».
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φράση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν.
2190/1994».
Άρθρο 51
Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικής Αρχής
Συντονισµού Πτήσεων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22 )
η φράση «τα Σπάτα» αντικαθίστανται από τη φράση «εντός του νοµού».
2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση, την επαγγελµατική τους ικανότητα,
τη γνώση και την εξειδικευµένη εµπειρία στο επιχειρησιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείµενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών .
3. Η θητεία των µελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα
µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη, ούτε
να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των µελών της
Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της,
όλες οι εκ του παρόντος νόµου αρµοδιότητες της Αρχής
ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των µελών µέχρι τoν
διορισµό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε µέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους
του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης
της θητείας µέλους που διορίστηκε για περιορισµένη θητεία σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, η ανανέωση
χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
4. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τον διορισµό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5
των µελών της προηγούµενης παραγράφου. Ο χρόνος
παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι
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(6) µήνες. Εάν κάποια από τα µέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαµήνου.
5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε
ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισµού των µελών της.
6. Κάθε θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση, αναπλήρωση
και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, καθώς και τα οριζόµενα στο άρθρο 9.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014
προστίθεται η φράση «του παρόντος νόµου».
4. Στην περίπτωση Α΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4233/2014 διαγράφεται η φράση «εφάπαξ ή ετησίως».
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής «Το εκάστοτε ύψος των
ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έκδοση νέας απόφασης».
6. Οι περιπτώσεις α΄και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6
του ν. 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Για τις υπηρεσίες συντονισµού (κατανοµής διαθέσιµου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισµένους
ελληνικούς αερολιµένες και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς
και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκάφους.
β) Για τις υπηρεσίες προγραµµατισµού της Αρχής
στους ελληνικούς αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά
φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10
ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκάφους.»
7.α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της
Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών από πληµµελή ή εκπρόθεσµη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην
Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρµόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου
ρυθµίζεται µε όµοια απόφαση.»
β) Οι επόµενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.
8. Το άρθρο 7 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της, µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για
θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας
της, µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήµονες ή τεχνικούς µε ειδικές γνώσεις και εξειδικευµένη εµπειρία στα
θέµατα της Αρχής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Για τις συµβάσεις που συνάπτει η Αρχή µε φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη

βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τον
προϋπολογισµό της, δεν ισχύουν οι περιορισµοί του π.δ.
164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.»
9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δηµοσίευση του Κανονισµού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την
ανάθεση προµήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύµφωνα
µε τα οριζόµενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 7».
10.α) Μετά την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται περίπτωση β΄ως εξής:
«β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ,
καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται µε
τον παρόντα νόµο,»
β) Οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται σε γ΄, δ΄,
ε΄ και ζ΄ αντίστοιχα.
11. Η περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.
4233/2014, που µετά την αναρίθµηση γίνεται δ΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση
και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέµα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του µε
αιτιολογηµένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέµα που αφορά τη συµµετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά
και Διεθνή όργανα.»
12. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της
Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»
13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»
14. Το άρθρο 10 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Προσωπικό
1. Στην Αρχή απασχολούνται έως είκοσι τρεις (23) εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και έως δύο (2) Νοµικοί
Σύµβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται
σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α΄28). Η πρόσληψη των
Νοµικών Συµβούλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 . Κάθε άλλο θέµα για
την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής
ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης.
2. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του
προσωπικού της Αρχής εφαρµόζονται οι διατάξεις που
εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής
βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της.
3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρµόζονται αναλόγως τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα διορισµού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη
της θητείας των µελών της Αρχής και οι προβλεπόµενες
γι’ αυτό κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 4233/2014.
4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεµύ-
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θεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.»
15. Το προσωπικό που απασχολείται στην Αρχή κατά
την έναρξη του παρόντος νόµου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4233/2014.
Άρθρο 52
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
(WATER AERODROME MANUAL)
Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές
δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών
που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των
κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής
λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμοί
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει
α)σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου,
β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του,
γ) εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου.
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή του
φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός
του προσωπικού του, όπως τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή
λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπευθύνου
ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (security) και τα στοιχεία του λοιπού
ανώτερου προσωπικού του,

καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της

μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η
συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού.
7. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, όπου περιγράφονται
οι υποδομές, αναλυτικά στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου,
καθώς και ο εξοπλισμός του για τη λειτουργία και την ασφάλεια του.
8. Τοπογραφικό σχέδιο όπου απεικονίζονται οι περιοχές κίνησης, σημάνσεις και
η θέση κάθε εξοπλισμού.
9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHF Marine, βάσης - φορητοί), τα μετεωρολογικά
μέσα του υδατοδρομίου και οι διαδικασίες συντήρησής τους.
10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την
επιχειρησιακή κατάστασή του.
11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες
επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου.
12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης.
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13. Διαδικασία

επιβίβασης

–

αποβίβασης

επιβατών,

διατιθέμενες

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη και την αναχώρηση επιβατών.
14. Μητρώο καταγραφής κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία
ή ταχυδρομείο).
15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου.
16. Διαδικασίες

αντιμετώπισης

σοβαρού

συμβάντος

ή

ατυχήματος

υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου.
17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών.
18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών
υποχρεωτικής αναφοράς.
19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων,
υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης.
20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων, αν παρέχεται.
21. Διαδικασία παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
(SECURITY PROGRAM)
Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) πρέπει, σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τ.Ο.Α) και ανάλογα με
τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει
εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και
αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των
κεφαλαίων που αφορούν

τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο

συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών ακολουθώντας κατ'
αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα:
α.

Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως
προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ.

β.

Περιοχές Υδατοδρομίου.
Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας
του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το
προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνισή τους
σε σχεδιάγραμμα.

γ.

Φύλαξη εγκαταστάσεων - Έλεγχοι πρόσβασης
● Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης / προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με
καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές - έρευνα
ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών πριν από την έναρξη λειτουργίας του υ/δ,
● Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την
έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη
του κατά τόπους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.).

δ.

Προστασία υδροπλάνων
Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που
επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αλλά και των εκτός λειτουργίας που
βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση
στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση.

ε.

Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων
που μεταφέρουν
Καθιέρωση

διαδικασίας

ελέγχου

ασφάλειας

(screening)

πληρωμάτων,

χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν
στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού
και τροφοδοσίας των υδροπλάνων.
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στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών
Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, όπως μέθοδοι, - ενέργειες σε περιπτώσεις
άρνησης ελέγχου του επιβάτη, - ειδικές κατηγορίες επιβατών, - εξαιρέσεις
ελέγχων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ,
Μέριμνα οπό το φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες
επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη
που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ' ιδίαν
συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς
επιτήρησής τους, καθώς και τη

διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και

ταυτοπροσωπίας.
ζ.

Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών
● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ
(μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων).

η.

Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών
● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων
αποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης
νομοθεσίας.
● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ
(εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε
μη επιβίβαση-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής).
● Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη
εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα.

θ.

Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας
● Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου
ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
αερομεταφορών έναντι παντός τρίτου και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο
προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής
κείμενης νομοθεσίας.
● Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες
ασφάλειας αερομεταφορών προς τρίτους

ι.

Διαχωρισμός «ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων» επιβατών
Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων
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και αφικνούμενων επιβατών.
ια. Γενική Αεροπορία
Εκπόνηση

διαδικασιών

ασφάλειας

για

την

εξυπηρέτηση

υδροπλάνων,

πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας.
ιβ. Απειλές και Συμβάντα Ασφάλειας.
Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από το φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και
συμβάντων που αφορούν το υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλήςταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων
ενεργειών).
ιγ. Οπλοφορία- μεταφορά ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα
● Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου.
● Θέσπιση διαδικασίας για τν μεταφορά προς / από τα υδροπλάνα του νομίμως
μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ’ αναλογία όσων
ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λ,Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.).
ιδ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο
Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείουλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ
ιε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση
όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Ασφάλειας υ/δ.
ιστ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων στις παραδιδόμενες αποσκευές
● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ταχυδρομείο
● Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
( EMERGENCY PLAN )
Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου
(Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.

Εισαγωγή

1.2.

Σκοπός

1.3.

Αντικείμενο του σχεδίου

Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης αεροσκάφους:
(Γράφονται μόνο οι ορισμοί)
1.3.1 Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη:
Α) Ανησυχητική Κατάσταση (Local Stand-by)
Β) Κατάσταση Αναμενομένου Ατυχήματος (Full Emergency)
Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft - Seaplane Accident):
α) εντός του υδατοδρομίου
β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή)
Δ) Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident):


υδροπλάνο - σκάφος- πλοίο (σύγκρουση)



υδροπλάνο – χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις – προβλήτα) (πρόσκρουση)



υδροπλάνο – καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κλπ.(αναλυτικά αναφέρεται
στο κεφάλαιο 6)



πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird strike)

Ε) Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως:


δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα



παράνομη κατάληψη α/φους



αεροπειρατεία

(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. Ε αναφέρονται
αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου)
Ζ) Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών(Weather
Stand-by)
1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα
Αυτές περιλαμβάνουν:
α)

Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου

β)

Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου
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γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας
(Medical Emergencies)
1.4.

Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες

1.5.

Σύνταξη, παρακολούθηση και έγκριση αυτού

1.6.

Γενική περιγραφή υδατοδρομίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Επικεφαλής συμβάντος
Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος:

Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου
Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων
β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων
γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point)
δ) Πηγές υποστήριξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας:
Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παραλιών
Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές
Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Α. Διαδικασίες - ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι
ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς)
5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (Local Standby)
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.α.
5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency)
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
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Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.
5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή
θαλάσσια περιοχή
Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία
Γ.Γ.Π.Π.
Ελληνικής Αστυνομίας
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.
Πληροφόρηση – ενημέρωση της κοινής γνώμης
5.4 Συμβάντα στο υδατοδρόμιο
Ενέργειες:
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.
5.5 Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
(Weather Stand-by)
Ενέργειες:
Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ
Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου
Αεροπορικής Εταιρείας
κ.ά.
Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας
(Medical Emergencies)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά
απόβλητα του Υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα ΙΙΙ
Προσάρτημα Α
Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων
Προσάρτημα Β
Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς
Προσάρτημα Γ
Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού
1) Ασκήσεις
Τύποι ασκήσεων : Ευρείας κλίμακας
Περιορισμένης κλίμακας
Επί χάρτου, επικοινωνίας κλπ.
2) Έντυπα αξιολόγησης
Προσάρτημα Δ
Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα Ε
Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών
Προσάρτημα ΣΤ
Σχέδιο καθορισμού ζωνών
Προσάρτημα Ζ
Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των
έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως πχ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης
τραυματιών κλπ.
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Γ. Σταθάκης
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Χρ. Σπίρτζης
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ. Φάµελλος
Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2018
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