ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

με τίτλο

«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός Πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψήψιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις
για την ταξινόμηση και την κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, διατάξεις
σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών»

Άρθρο Ι
Έναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα
δρομολογίων στην Περιψέρεια Αττικής
Η από 7.10.2020 υπ’ αρ. 108/2020 σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών
τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

μεταξύ του

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
και της εταιρίας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία>) (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως
εκ τρίτου συμβαλλόμενης, ισχύει από την ημερομηνία υπογραψής της, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’
147).

Άρθρο 2
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοΦορία οχημάτων των ψορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων,
ειδικών τουριστικών λεωψορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών
λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012
1. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς του τρίτου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α
268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και
υπεραστικών λεωφορείων των ψορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου αναστέλλεται
έως καιτις 31.12.2022.
2. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α 284), για το
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όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοψορία των ειδικών τουριστικών λεωψορείων
δημόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
3. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ αρ. 22212/2008 (Β 2267) κοινής
απόψασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταψορών και Επικοινωνιών, για το
όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοψορία των ειδικών τουριστικών λεωψορείων
δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις
31.12.2022.
4. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς των περ. α και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α 82) για
το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοψορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης
οχημάτων ΤΑΞΙ αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
5. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της υποπερ. γ1 της περ. 3 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοψορίας των επιβατικών
ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αναστέλλεται έως καιτις 31.12.2022.
6. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς του δεύτερου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α
40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοψορία των σχολικών λεωψορείων
ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταψοράς μαθητών αναστέλλεται έως και τις
31.12.2022.

Άρθρο 3
Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των
10.000 κατοίκων

1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των
κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων, καθώς και των ήδη
υψιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νέων άγονων γραμμών, για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταψορικού έργου, η παραχώρηση
της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της περ. 5) της παρ. Ι του ανωτέρω προεδρικού
διατάγματος, γίνεται με απόψαση του οικείου ο.τ.α. α’ βαθμού, σύμψωνα με τους λσιπούς
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. Ι και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.
2. Οι οτα. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή σι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της
μικροσυγκοινωνίας με Ιδια ή μισθωμένα λεω4ορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από
το έτος κατασκευής του Πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή
(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία
ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού
μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσψορο μέσο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς όρους
και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.

Άρθρο 4
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου με έδρα εντός της Περιψέρειας Νοτίου Αιγαίου
1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοψορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν
ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά
αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία ψέρσυν ταξίμετρσ, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) τα επιβατηγά οχήματα να είναι καινούργια,

β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοψορία σύμψωνα με την παρούσα, να μην
δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση
πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοψορία.
2. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών καθορίζονται το ποσοστό των
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από
έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιψέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο τρόπος
επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα για
την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών.
3. Με την απόψαση της παρ. 2 καΘορίζονται σι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης
για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αψαίρεσης της άδειας κυκλοψορίας που κυμαίνεται
από δέκα (10) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του
μεταψορικού έργου των Ε.ΔΧ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων του παρόντος.
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Άρθρο 5
Τροποποίηση επωνυμίας Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων Τροποποίηση άρθρου Ι
ν. 4233/2014
-

1. Στο άρθρο Ι του ν. 4233/2014 (Α’22), α) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου «Σύσταση
Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» με τον τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», β) στην Παρ. Ι η Φράση «Εθνική Αρχή Συντονισμού
Πτήσεων» (στο εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται από τη ψράση «Εθνικός Οργανισμός
Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής «Οργανισμός), γ) στις παρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή»
αντικαθίσταται από τη λέξη «Οργανισμός>) και το άρθρο Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)
1. Συνιστάται «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων (στο εξής «Οργανισμός)» με
έδρα εντός της Περιψέρειας Απικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων,
σύμψωνα με τον Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ι8ης Ιανουαρίου 1993
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (5Ιο5) στους
κοινοτικούς αερολιμένες» (ΕΕ 1 14/221.1993), όπως ισχύει.
2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των
αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας οτους αερομεταψορείς, σύμψωνα με τις διατάξεις
του Παρόντος νόμου και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η
εξασψάλιση των ευκολιών Προγραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν χαρακτηρισθεί ως

«αεροδρόμια με ευκολίες προγραμματισμού», σύμψωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, με
την τήρηση των αρχών της διαψάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας.
3. Ο Οργανισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις
οποίες Παραπέμπει ο νόμος αυτός.
4. Ο Οργανισμός αιτολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε
εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός
από την εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Περί
κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως ασκείται από τον
έλεγχο

ή

Υπουργό Υποδομών και Μεταψορών.».

2. Οποιαδήποτε αναψορά στην «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» ή «ΕΑΣΠ» ή «Αρχή»
νοείται και αντικαθίσταται αντίστοιχα σε «Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων» ή
«ΕΟΣΠ» ή «Οργανισμό>).
Άρθροό
Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων

—

Τροποποίηση ν. 4663/2020

1. Η περ. 26 του άρθρου Ι του ν. 4663/2020 (Α’30) τροποποιείται ως προς την προσθήκη
της εξυπηρέτησης και των τακτικών πτήσεων και διαμορψώνεται ως εξής:
«26.

«Υδάτινο πεδίο»:

η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης
αεροσκάψους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων, καθώς και για την εξυπηρέτηση τακτικών πτήσεων, προσωρινά για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας του
υδατοδρομίου έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ή της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του, με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και των Διεθνών
Κανόνων αεροπορίας και. ναυσιπλοίας.».
2. Η περ. η) της παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 τροποποιείται, προκειμένου να
απαιτείται ορθοψωτοχάρτης αντί για τοπογραψικό διάγραμμα, και διαμορψώνεται ως εξής:
«η) Ορθοψωτοχάρτης εκδοθείς από την Δημόσια Υπηρεσία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον
οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης
Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του
χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εψη μερίδας της Κυβερνήσεως εψόσον
έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποψάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του
τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης
σε περίπτωση λίμνης,
ββ) οι υψιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και τυχόν νέα προτεινόμενα έργα,
γγ) η επιψάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαψών,
εε) οι υψιοτάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.».
3. Μετά το άρθρο 9 του ν. 4663/2020 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Αρθρο 9Α
Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιψάνεια
1. Για την πρώτη εψαρμογή του παρόντος και για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του
παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε
υδάτινη επιψάνεια σε δημόσιο ψορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε ψυσικά πρόσωπα
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ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) ή
κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλάδα
ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος κράτους-μέλους
της Ε.Ε. ή κράτους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εψόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα
τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεψάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε
ψυσικά ή νομικά Πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε
κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
2. Ο ψορέας λειτουργίας του αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας εψαρμόζει τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και οψείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάψος.
3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας χορηγείται για
αεροδρόμια στα οποία ο αριθμός των αψιξοαναχωρήσεων τακτικών δρομολογίων που
πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) ημερησίως. Η προσωρινή άδεια
λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας
υδατοδρομί.ου σύμψωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Η αίτηση για οριστική άδεια υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την
έκδοση της προσωρινής άδειας υδατοδρομίου και η διαδικασία για την έκδοσή της πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους. Σε διαψορετική περίπτωση, μετά την παρέλευση
της ως άνω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη ισχύος της προσωρινής άδειας.
4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης
επιψάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαψερόμενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Ναυτικός Χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας όπου αποτυπώνεται η υδάτινη
επιψάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαψερόμενος να χρησιμοποιήσει για την άψιξη,
αναχώρηση και κίνηση των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία
πρόσδεσης των αεροσκαψών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραψικές θέσεις
(γεωγραψικά οτίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών)>,
έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Ο χάρτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορψή. Η έντυπη μορψή του χάρτη υποβάλλεται σε πέντε (5)
αντίτυπα,
β) Χάρτης Γεωγραψικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5000, επί του οποίου πρέπει να
αποτυπώνονται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία
πρόσδεσης των αεροσκαψών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500
μέτρων με ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτί.να 2.500 μέτρων. Κάθε
αναψορά στις συντεταγμένες του διαδρόμου προσθαλάσσωσης—αποθαλάσσωσης πρέπει
να γίνεται στο σύστημα Να5—84,
γ) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας,
δ) σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ε) σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα καθώς και σε
περιοχές που αναψέρονται στην παρ. Ι του άρθρου 7 από τον ψορέα διοίκησης και

ς

εκμετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των
επιβατών,
στ) ψορολογική ενημερότητα του αιτούντος,
ζ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι σ αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση,
η) αντίγραψο της υποβληθείσης στην αρμόδια ψορολογική αρχή δήλωσης έναρξης
εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος με αντικείμενο την
εκμετάλλευση αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας,
θ) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500) υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού
και εμψανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά
παράβολα», και
ι) νομιμοποιητικά έγγραψα του νομικού προσώπου, σύμψωνα με την περ. α της παρ. Ι του
άρθρου 7.
Για την πρώτη εΦαρμογή του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας
λειτουργίας, ψορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με
αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων, τα οποία έχουν την
ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον ψορέα λειτουργίας του
υδατοδρομίου με καθήκοντα την ασψαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον
έλεγχο ασψαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάψος και την εύρυθμη
επιβίβαση / αποβίβαση και μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδατοδρομίου.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς την πληρότητά τους, τα
οριζόμενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαψερόμενο για την
απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας και στη
συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραψο του ψακέλου:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να εξετάσει, σε συνεννόηση με τα
Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασμό
των επιχειρησιακών λειτουργιών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή
άλλων παραμέτρων της Εθνικής Άμυνας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να
εξετάσουν κατ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων,
καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή
δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο
Υδατοδρομίου σχέδια.
γ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειμένου να χωροθετήσουν τον διάδρομο
προσθαλάσσωσης-αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να

καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να
εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί.
δ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)-Ελληνικής
Ακτουλακής (ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να
εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς
ασψάλειας της ναυσιπλο·ϊας, τα επισυνατιτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, και
Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου
Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τεχνικού ψακέλου που Θα έχει

το Σχέδιο Αντιμετώπισης

Έκτακτων

αποστείλειτο Τ.Ε.Μ. σε αυτές.
Η εκπρόθεσμη διατύπωση της γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού ψακέλου
ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί επιθεώρηση των χώρων και με την
προϋπόθεση της ιτληρότητας του υποβληθέντος ψακέλου, το αργότερο εντός εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. υποβάλλει πλήρη και αιτιολογημένη
αναψορά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο, με βάση αυτή την αναψορά, εισηγείται προς τα αρμόδια
όργανα των Υπουργείων Υποδομών και ΜεταΦορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής την έκδοση κοινής απόψασης προσωρινής άδειας υδατοδρομίου.
6. Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιψάνειας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω
εξοπλισμό και μέσα:
α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τρία
(3) έως δέκα (10) μέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο
έδαψος. Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδρομίου, εψόσον
έχει ορισθεί.

ή

ΣΗΜΕΙΟ ιιΤ»: Ανεμούριο κατάλληλων διατάσεων απαιτείται να είναι
τοποθετημένο σε τέτοια Θέση στον χώρο του αεροδρομίου ώστε να είναι εύκολα ορατό.
Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Τόσο
β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

το ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ» απαιτείται να ψωτίζονται, ώστε να
είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας.
γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σημεία για αγκυροβόλιο ή για πρόσδεση των
υδροπλάνων όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Τα σημεία αυτά πρέπει να προστατεύονται
από τους ανέμους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα υδροπλάνα από
την επίδραση των ισχυρότερων ανέμων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται
να υπάρχει ένα σωσίβιο μη ψουσκωτού τύπου, προσδεμένο σε σχοινί μήκους τριάντα (30)
μέτρων, έτοιμο για άμεση χρήση οποιαδήποτε στιγμή.
ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου πρέπει να
υπάρχει σκάψος ταχύπλοο ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια
μηχανή, εψοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
στ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται να
υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά

καυσίμων και ηλεκτρολογική, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας
τουλάχιστον πέντε (5) λίτρων πυροσβεστικού υλικού.
Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, κατά τους ελέγχους που Θα διενεργήσει στους χώρους του
Υδατοδρομίου, οφείλει να ελέγξει και να βεβαιώσει την ύπαρξη του ανωτέρω εξοπλισμού
και μέσων εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία αποοτέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντός

πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης, προκειμένου το Τ.Ε.Μ. να
εισηγηθεί τη χορήγηση πρσσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης
επιφάνειας.
7. Για τον εψοδιασμό των υδροπλάνων με καύσιμα και για όσο διάστημα ισχύουν σι
προσωρινές άδειες λειτουργίας, εψαρμόζεται αναλογικά το π.δ. 293/1986 (Α’ 129) σχετικά
με τις πετρελεύσεις των πλοίων.
8. Για την εψαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασψάλειας σε υδατοδρόμια, ο
αερομεταψορέας οψε ίλει να διαθέτει ε κπαιδευ μένο και πιστοπο ιη μένο προσωπικό
σύμψωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασψαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.ΠΑ.).
Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για την ασψαλή διακίνηση
του αεροσκάψους σε όλες τις ψάσεις της πτήσεις από ή προς υδατοδρόμιο και για τον
έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και
για τον έλεγχο των χώρων του αερσσκάψους μετά από την αποβίβαση των επιβατών νια τη
διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμψωνα με το Παράρτημα 4Γ
της Τεχνικής Οδηγίας Ασφάλειας αριθμ. Ι (Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.) και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασψάλειας του
αερομεταψορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.».
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4663/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ.
3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε
αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, νια οποιαδήποτε τροποποίηση
επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού ψακέλου της παραγράφου Ι του
άρθρου 7, ακολουθούνται σι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής
παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.
Ειδικότερα σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί υδατοδρόμιο,
το οποίο έργο Θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υποβάλλεται από τον
αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα λιμένα, σι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες
από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο Φορέα σε θέματα διοίκησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυιτώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης
Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του
χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εψημερίδας της Κυβερνήσεως, εψόσον
έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποψάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του
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τουριστικού λιμένα, καθώς και σι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης
σε περίπτωση λίμνης,
αβ) σι υψιστάμενες εγκαταστάσεις καιτα προτεινόμενα νέα έργα,
αγ) η επιψάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
αδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαψών,
αε) σι υψιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.
Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους
πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος
διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το
εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμψανίζεται στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών, μπορεί να
τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υψιστάμενες
οικονομικές συνθήκες».
5. Στο άρθρο 24 του ν. 4663/2020, α) στην περ. γ της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάψιο, β)
προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 24 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 24
Υδάτινα πεδία
1. α) Το υδάτινο Πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Α.Π.Α. και κατόπιν σύμψωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασψάλειας Ναυσιπλοίας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του ψορέα λειτουργίας ή
του ενδιαψερομένου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή
για πτήσεις γενικής αεροπορίας από ψυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται
στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο
ναυτικό χάρτη, επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναψορά
στις γεωγραψικές συντεταγμένες του συστήματος ‘.ίΞ.84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι
υπηρεσίες της παρ. 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτής στους
ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση των
αρμόδιων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοψορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση
του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαψερόμενο για την έγκριση ή
απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί ή ενσωματωθεί στους ναυτικούς
χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο Πεδίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την
αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις
υπηρεσίες της παρ. 1(α).

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:

α) εψόσον τηρούνται σι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α 60> για τις περιοχές
που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της ψύσης και του τοπίου,
β) εψόσον το αεροσκάψος δεν προέρχεται απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται
απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) εψόσον το αεροσκάψος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από
αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο. Στα υδάτινα πεδία που καλύπτουν τις
απαιτήσεις της 7ταρ.7, επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση με αεροσκάψος,
δ) εψόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοψορίας στα πλευρικά όρια των
Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (ΤΙ) και των Ζωνών Κυκλσψορίας
Αεροδρομίων (ΑΤΖ) και εκτός των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που
προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας,
στ) εψόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάψους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με
οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άψιξή του, για την
πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή
περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αεροσκάψους εκ των εγκεκριμένων
υδάτινων πεδίων της παρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάψους με δική του
ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για
τις ιδιομορψίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή,
συμμορψούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασψαλείας πτήσεων και
ναυσιπλοίας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να
έχουν προβλεψθεί, ο κυβερνήτης, με δική του ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικές
διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς
προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα συμμορψούμενος με τους κανονισμούς και τις
διατάξεις ασψάλειας πτήσεων και ναυσιπλοίας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως
αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης 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,
ζ) εψόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμψίδρομης ραδιοτηλεψωνικής
ζεύξης (ναυτιλιακο-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του
αεροσκάψους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και
αποθαλάσσωσης του αεροσκάψους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορψώνεται με τις
οδηγίες του αρμόδιου Λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού
υπαλλήλου υπηρεσίας,
η) εψόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωοη του αεροσκάψους δεν
επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάψη και λοιπά πλεούμενα
κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
θ) εψόσον κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιψάνειας, το αεροσκάψος
κινείται σε απόσταση ασψαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάψη και λοιπά πλεούμενα,
τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων,

Α

,

ι) εψόσον υψίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκάψος ή και κατάλληλη υποδομή για
την ασψαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάψους. Το σκάψος πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση
και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασψάλειας του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη
του αεροσκάψους διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους
ασψαλείας επιβατών, αποσκευών και ψορτίου, με χρήση ψορητών συσκευών,
κ) εψόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάψους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη
υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοψορίας το Κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαψών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και
αποθαλάσσωση κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν
προσμετρώνται οι πτήσεις γενικής αεροπορίας και σι πτήσεις για αεροδιακομιδή,
πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών μπορεί να τροποποιείται ο
αριθμός κινήσεων αεροσκαψών σε υδάτινο πεδίο Κατά περίπτωση και ανά υδάτινο πεδίο.
Στην ίδια απόψαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και σι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι
έλεγχοι για την τροποποίηση του αριθμού κινήσεων αεροσκαψών σε υδάτινο πεδίο, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. 0 κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάψους σε
όλες τις ψάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, σ κυβερνήτης του αεροσκάψους 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 επιψάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. 0 κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για την ασψαλή διακίνηση του
αεροσκάψους σε όλες τις ψάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εψαρμογή
των εν λόγω διαδικασιών ασψαλείας σε υδάτινα πεδία, ο αερομεταψορέας οψείλει να
διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμψωνα με τον Ε.Κ.Α.Π.Α.
Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των
επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για τον
έλεγχο των χώρων του αεροσκάψους μετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη
διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμψωνα με το Παράρτημα 4Γ
της ΤΟΛΙ του Ε.Π.Α.ΠΑ. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασψάλειας του
αερομεταψορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.
6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης
αεροσκαψών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάψος είναι
συνυπεύθυνοι για:
α) την εψαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε Θέματα εναέριας κυκλοψορίας, ασψάλειας
πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασψάλειας πτήσεων, τελωνειακού και

δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασψάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη
σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εψαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου
23.
7. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, σε
υδάτινα πεδία επιτρέπεται, προσωρινά το πολύ νια ένα (1) έτος από την έναρξη
λειτουργίας τους έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου» ή της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η πραγματοποίηση και τακτικών επιβατικών
πτήσεων υδροπλάνων, εψόσον ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι τοποθετημένη πλωτή προβλήτα ή υπάρχει κατάλληλη σταθερή προβλήτα για την
πρόσδεση του υδροπλάνου και την ασψαλή επιβίβαση/αττοβίβαση των επιβατών του.
β) ‘Εχει ορισθεί, από τον αιτούντα του υδάτινου πεδίου, ψορέας λειτουργίας του υδάτινου
πεδίου που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή
εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του
προσωπικού, που ορίζεται από τον Φορέα λειτουργίας του Υδάτινου Πεδίου με καθήκοντα
την ασψαλή πρόσδεση των υδροττλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασψαλείας των
θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάψος και την εύρυθμη επιβίβαση / αποβίβαση και
μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδάτινου πεδίου.».
Άρθρο 7
Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασψάλειας
αερομεταψορών Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 714/1970
—

Τα δύο πρώτα εδάψια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.714/1970 (Α’ 238) αντικαθίστανται
και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Η Υ.Π.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασψάλειας αερομεταψορών,
όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασψάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, σε αερολιμένες
ευθύνης της Υ.Π.Α., τις οποίες, εψόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, μπορεί να αναθέτει
σύμψωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασψάλειας αερομεταψορών. Ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την
Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται με κοινή απόψαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Υποδομών και Μεταψορών. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι
αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος
στους χώρους των αερολιμένων.».
Άρθρο 8
Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της
Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Τροποποίηση του άρθρου ό του ν. 4250/2014
—

Στο άρθρο ό του ν. 4250/2014 (Α’ 74), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

/4:3

1. Η περ. ια της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
ιιια. Εκκρεμείς δίκες
λιτό την έναρξη ισχύος του παρόντος Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο
μέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό
Δημόσιο, διεξαγόμενες στο όνομά του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα μέσα, που
ασκήθηκαν από τη Θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση και μετά, είναι νόμιμα.)>.
2. Η περ. γ της παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αναψορά στον ν. 4548/20 18 (Α’104) με τον
οποίο καταργήθηκαν τα άρθρα Ι έως 63δ και 90 έως 146 του ν. 2190/1920 (Α’ 216) και
διαμορψώνεται ως εξής:
«γ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμψωνα με
την περ. (ι) της Παρ. Ι του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και συνεπάγεται
αυτοδίκαια την ιταύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι
αρμοδιότητες του οποίου που είναι συναψείς με τη διαδικασία και το σκοπό της
εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους εκκαθαριστές.».
3. Οι περ. στ και ζτης Παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«στ. Οι εκκαθαριστές οψείλουν να προβούν άμεσα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους
σε διενέργεια απογραψής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά την παρ. 5 περιέρχονται
στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραψής εγκρίνεται με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών.
ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της
εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της
εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση στην οποία
αναγράψονται τα αίτια τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές
καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται
από τον μέτοχο της εταιρίας, δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
αποδίδουν τις εισψορές και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας
στον μέτοχο. Από την καταχώρηση της απόψασης του μετόχου στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρία
διαγράψεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.)).
4. Η περ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο της περιουσίας της εταιρίας
περιέρχεται στο ελληνικό Δημόσιο, ως καθολικό διάδοχο της εταιρίας, άνευ τήρησης άλλων
διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματσς, με την επιψύλαξη του άρθρου 54Α του ν.
4174/2013 (Α

170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε ψόρο,
τέλος, εισψορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου,

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων,
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοψυλάκων ή
κτηματολογικών γραψείων, των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του ν.
2308/1995 (Α’114) υπέρ του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η μεταγραφή ή
καταχώριση των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γενικώς, που
μεταβιβάζονται από την εταιρία στο ελληνικό Δημόσιο γίνεται, κατ’ αναλογία του άρθρου
1197 του Α.Κ., με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραψών, έκθεσης που περιέχει τα
απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα
και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν με επιμέλεια των εκκαθαριστών. Κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να μνημονεύονται ή να
προσαρτώνται πιστοποιητικά, οποιασδήποτε μορψής ή χρήσης, της ψορολογικής διοίκησης
ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρίας ή Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (α.Τ.Α.) κάθε βαθμού, ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, διοικητικές εγκρίσεις,
βεβαιώσεις μηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοψυλακείων ή κτηματολογικών γραψείων, ή
λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραψικά διαγράμματα,
αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση
ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή
βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές.».
5. Η περ. δ’ της παρ. 5 τροποποιείται ως προς την αναψορά στο χρονικό σημείο του πέρατος
της εκκαθάρισης για τη μεταψορά των χρηματικών υπολοίπων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και
διαμορψώνεται ως εξής:
<ιδ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών
Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών και μεταψέρονται στον Κωδικό Αριθμό
Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις παραπάνω διατάξεις.».
6. Η παρ. 7 τροποποιείται ως προς την απαλοιψή της προθεσμίας για την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόψασης και διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών καιτου Υπουργού Οικονομικών
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
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Συνοτττική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

—*—

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
1)’Εναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην Περιφέρεια Απικής
2) Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοψορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ),
ειδικών Τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής
χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012.
3)Παραχώρηση Μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων
4) Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου με έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου5) Τροποποίηση
επωνυ μίας Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων του ν. 4233/2014 (Α’22)
—

6)Προσωρινή Αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων

—

Τροποποιήσεις ν. 4663/2020 (Α’30)

7)Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταψορών
714/1970

—

Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ.

8)Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.-Τροποττοίηση του άρθρου ό του ν.
4250/2014 (Α’74)

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ. Νικόλαος Λυμούρης, Γρ. Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών,
2106508982, Χαριτίνη Δέδε, Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταψορών, 2106508923
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

6)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ι
2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ4

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 χ

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Ορησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

\ρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα καταβολής
αποζημίωσης στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. για εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο δυνάμει της
υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρε
δρομολογίων τακτικών οδικών επιβατικών μεταψορών στην Περιψέρεια Αττικής (περιοχή
ευθύνης Ο.Α.Σ.Α.) που υπεγράψη στις 7.10.2020 μεταξύ του Οργανισμού Αστικώ
υγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ ΑΠΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας με την
επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία)) (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου
συμβαλλόμενης, που έλαβε χώρα αμέσως μετά την υπογραψή της σύμβασης και πριν την
ανάρτηση αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
κατά παρέκκλιση του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίευσης της πράξης
στο ΚΗΜΔΗΣ και του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) περί ανάληψης υποχρέωσης.
‘\ρθρο 2: Αντιμετωπίζονται ζητήματα που αψορούν στους επαγγελματικούς κλάδους των
οδηγών οχημάτων ψορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ. Α.Ε. και ΚΤΕΛ), τω
ειδικών τουριστικών λεωψορείων, ειδικών τουριστικών λεωΦορείων Δημοσίας Χρήσης
ανοικτού τύπου, σχολικών λεωψορείων ιδιωτικής χρήσης, Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης, σι οποίοι επλήγησαν λόγω των έκτακτων μέτρω\
του υιοθετήθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς της πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνΙο-19. Ειδικότερα, λόγω της πανδημίας τι
οχήματα δεν πραγματοποιούσαν δρομολόγια, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων
:ους. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης
:ου χρόνου πριν από την απόσυρσή τους.
(ρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει:
α) στην απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης των άγονων γραμμών κα
στη διευκόλυνση της παροχής συγκοινωνιακού έργου σε μικρές κοινότητες, κάτω τω
10.000 κατοίκων, τροποποιώντας τους όρους ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους, όπως
ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272), ως προς την αρχή έκδοσης της
διοικητικής πράξης ανάθεσης,
β) στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούμενων εκτέλεσης του έργου των τακτικών
υπεραστικών άγονων γραμμών.
ρθρο 4: Η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της αντικατάστασης, υπό
ιροϋποθέσεις, Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων πέντε (5) θέσεων με επιβατηγά αυτοκίνητι
ωρητικότητας έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδο
ιου ανήκει στην Περιψέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η γεωγραψική περιοχή της Περιψέρειαι
Νοτίου Αιγαίου ειτιλέχθηκε για την πιλοτική εψαρμογή της ρύθμισης λόγω της αυξημένηι
ουριστικής κίνησης.

Δφθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοτιείται η αλλαγή της επωνυμίας της ιιΕθνικήι
Λφχής Συντονισμού Πτήσεων» σε «Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων», ώστε νι
ατιοσαψηνίζεται η νομική ψύση του Οργανισμού ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
και να διαχωρίζεται από τις ανεξάρτητες αρχές της χώρας μας.

ρθρο 6: Η ρύθμιση αυτή αναψέρεται στις διαδικασίες της προσωρινής αδειοδότησης
υδατοδρομίων και των υδάτινων πεδίων. Λαμβανομένου υπόψη του μικρού όγκου του
ττητικού έργου, δεδομένου ότι από το έτος 2013 μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθε’
οριστικά μόνο Τρία (3) υδαΤοδρόμια, δεν καθίσταται βιώσιμη η λειτουργία τω
υδροπλάνων. Ως εκ τούτου, το συντομότερο δυνατόν, Πρέπει να αδειοδοτηθούν, έστω κα
με προσωρινή αδειοδότηση, και άλλα υδατοδρόμια, προκειμένου, για να είναι βιώσιμο το
εγχείρημα, να υπάρξουν επιπλέον προορισμοί, ώστε να πραγματοποιούνται περισσότερει
ττήσεις υδροπλάνων και έτσι να εξασψαλίζεται ο απαιτούμενος όγκος πτητικού έργου.
ρθρο 7: Η διεθνής και ευρωπαΙκή νομοθεσία νια την ασψάλεια της πολιτικής αεροπορίας
από έκνομες ενέργειες (Παράρτημα 17 της Σύμβασης του Σικάγο (<περί διεθνούς πολιτικής
αεροπορίας» και Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 300/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου της ΙΙης Μαρτίου 2008 (<για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της
ασψάλειας πολιτικής αεροπορίας>) με την εψαρμοστική του νομοθεσία), καθώς και ο
Εθνικός Κανονισμός Λσψάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), που εκδόθηκε με την υπό
στοιχεία ΥΠΑ/Δ15/Α/18070/1501/10-6-2011 απόψαση (Β’ 1485), επιβάλλουν τη
διενέργεια ελέγχων ασψαλε ίας επιβατών, προσωπικού, χειραποσκευών, αποσκευών,
ψορτίου/ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσης και προμηθειών αερολιμένα, προκειμένου να
αποτραπεί η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές
ασψάλειας αερολιμένων, καθώς και σε αεροσκάψη. Με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.
714/1970 (Α’ 238), προβλέψθηκε η δυνατότητα ανάληψης των ανωτέρω υπηρεσιώ’
ασψάλειας αερομεταψορών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στους
αερολιμένες ευθύνης της, τις οποίες μπορεί να αναθέτει κατ’ εξαίρεση και σε Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασψάλειας (ΙΕΠΥΑ), χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες
ης Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους
ων αερολιμένων. Βάσει του νόμου αυτού και των σχετικών υπουργικών αποψάσεων, η
‘ΠΑ ανέλαβε από το έτος 2004 σταδιακά τις ανωτέρω υπηρεσίες ασψάλειας στους έξι (6)
μεγαλύτερους περιψερειακούς αερολιμένες ευθύνης της, τις οποίες ανέθεσε σε ΙΕΠΥΑ,
ιρακτική που ακολούθησαν και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η ΕΓροΓ αΓε για
·ους δεκατέσσερις (14) παραχωρηθέντες, από το έτος 2017, περιψερειακούς αερολιμένες.
:ήμερα οι υπηρεσίες ασψάλειας αερομεταψορών στους υπό κρατική διοίκηση
αερολιμένες, εξακολουθούν να παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία, με μόνη
εξαίρεση τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από
ΕΠΥΑ βάσει σχετικού διαγωνισμού της ΥΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ επανάληψη
εκψρασθείσα βούληση της Ελληνικής Αστυνομίας για αποδέσμευσή της από το έργο της
Εαροχής υπηρεσιών ασψάλειας αερομεταψορών στους υπό κρατική διοίκηση
αερολιμένες, αλλά και την εμπειρία, από τη μέχρι σήμερα παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασψάλειας, που διαθέτουν
κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό κρίνεται σκόπιμη η
τρόβλεψη δυνατότητας πλήρους αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας από τις
ανωτέρω υπηρεσίες στους αερολιμένες αυτούς.
\ρθρο 8: Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
τεράτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη
Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων σε εκκαθάριση»
και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.», μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της
εκκαθάρισης (26.3.2022).
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ρθρο 1: Δίχως τη νομοθετική ρύθμιση, η ΚΤΕΛ Ν. Απικής Α.Ε. δεν μπορεί να αποζημιωθε’
ια το εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο, διότι η ανάρτηση της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ έλαβε
:ώρα μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος από την υπογραψή της
3ύμβασης καιτην έναρξη εκτέλεσης δρομολογίων.
ρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού της ζημίας
πους ιδιοκτήτες των δημοσίων μέσων μεταψοράς, οι οποίοι επλήγησαν από τη διασπορά
ης πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 στη χώρα μας, λόγω της αναστολής του
υγκοινωνιακού τους έργου.
ρθρο 3: Το πρόβλημα το οποίο καλείται να επιλύσει η εν λόγω ρύθμιση είναι η ελλιπής
Εξυπηρέτηση των άγονων (υπεραστικών) επιβατικών γραμμών κλειστών γεωγραψικώ
ιεριοχών της χώρας. Η σχετική πρόβλεψη στο π.δ. 967/1979 περί αναθέσεως της
Εκτέλεσής τους στις Περιψέρειες δημιουργούσε καθυστερήσεις στην ανάληψη του έργου

ης μικροσυγκοινωνίας, ειδικά σε νήσους κάτω των 10.000 κατοίκων, λόγω του ότι ο
Ίεριέρειες δεν ήταν σε Θέση να ανταποκριθούν άμεσα στις ειδικές αυτές περιπτώσεις,
ιε αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην εξυπηρετείται έως σήμερα. Με δεδομένο ότι η
αποκοπή μέρους του πληθυσμού από την κυκλοψοριακή σύνδεση εντείνει το πρόβλημς
ης απομόνωσης και δημιουργεί διαρροή εσόδων από τον τομέα των μεταψορών,
Επιχειρείται η απλούστευση της διαδικασίας ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους. Η
3ύθμιση στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αποκατάσταση της μικροσυγκοινωνίας σε
<λειστές γεωγραψικές περιοχές της χώρας (νησιά) των οποίων ο πληθυσμός δεν ξεπερν
·ους 10.000 κατοίκους, δίνοντας τη δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής
υτοδιοίκησης Ν βαθμού να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις άγονες γραμμές τους.
ρθρο 4: Λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης στην γεωγραψική περιοχή της
Περιψέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες, με αποτέλεσμι
α καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΑΞ1
\ρθρο 5: Απαιτείται εναρμόνιση με τις ευρύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αψορού
πις ανεξάρτητες αρχές της χώρας.
ρθρο 6: Η έλλειψη αδειοδοτημένων υδατοδρομίων κωλύει την έναρξη των πτήσεων τω’
ιδροπλάνων.
ρθρο 7: Στους εικοσιτέσσερις (24) κρατικούς αερολιμένες της χώρας, οι υπηρεσίες
ισψάλειας αερομεταψορών παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει κατ
Επανάληψη εκψράσει τη βούλησή της να αποδεσμευθεί από το έργο αυτό, προκειμένου
‘α επικεντρωθεί στα κύρια αστυνομικά της καθήκοντα. Οι ελλείψεις επαρκούι
τροσωπικού σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ΕΚΑΠΑ για ειδική και πολυήμερΓ
Εκπαίδευση για την παροχή υπηρεσιών ασψάλειας αερομεταψορών διασψαλίζουν πάντο
ιο απαιτούμενο, σύμψωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, επίπεδο παροχής τω’
σχετικών υπηρεσιών. Εψόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, η δυνατότητα ανάθεσης σε
ΙΕΠΥΛ, οι οποίες είναι σε θέση να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημέν
τροσωπικό, θα συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιώ’
σψάλειας αερομεταψορών στους εικοσιτέσσερις (24) κρατικούς αερολιμένες.
\ρθρο 8: Από την έναρξη της εκκαθάρισης έχει ήδη παρέλθει η πενταετία της παρ. 2 του
άρθρου 170 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), καθώς και της παρ. ό του άρθρου 40 του
καταστατικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

3.

Ποιους φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

\ρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήναι
Ο.Α.Σ.Α.) ΑΕ., την ΚΤΕΛ Ν. Απικής Α.Ε., τις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε., και έμμεσι
‘ους πολίτες που εξυιτηρετούνται από τους ως άνω ψορείς παροχής συγκοινωνιακοι
έργου.
\ρθρο 2: Αψορά στην Κ.Τ.Ε.Λ., την ΚΤΕΛ. Α.Ε., τα τουριστικά λεωψορεία, τα ΕΔΧ (ΤΑΞΙ),
‘α ΕΙΧ που εκμισθώνονται με οδηγό και τα σχολικά λεωΦορεία.
\ρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει θετικά τους διοικουμένους (πολίτες κα
Ξπιχειρήσεις) μέσω της επιτάχυνσης και της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών
και της παροχής κινήτρων για τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο
ων επιβατικών μεταψορών, με την εξυπηρέτηση βασικών μεταψορικών αναγκών.
\ρθρο 4: Αψορά στους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων και τους επιβάτες που κάνουν
ρήση των αυτοκινήτων αυτών.
\ρθρο 5: Αψορά στην Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
\ρθρο 6: Αψορά στους επενδυτές, τους πολίτες που θα μετακινούνται με υδροπλάν
καθώς και κατοίκους και επιχειρήσεις περιοχών που θα συνδέονται μέσω αυτών.
\ρθρο 7: Αψορά στην Ελληνική Αστυνομία και τους υπό κρατική διοίκηση αερολιμένες
\γχιάλου, Αράξου, Αλεξανδρούπολης, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας,
Καλύμνου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Καρπάθου, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου,
\ήμνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Πάχης, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου. Επίσης αψορ
και στις Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασψάλειας (ΙΕΠΥΑ).
\ρθρο 8: Αψορά στην «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικώ
\υτοκινητοδρόμων σε εκκαθάριση» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ. ΑΕ.».

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Ως
1.
2.
3.
4.

προς άρθρο 2:
Άρθρο 138 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
Τρίτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α 268)
Υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α 284)
Παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ αρ. 22212/2008 (Β1 2267) κοινής απόψασης των
Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταψορών και Επικοινωνιών
5. Περ. α’ και β της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α1 82)
6. Υποπερ. γ1 της περ. 3 της υποπαρ. Η21 της παρ. Η του ν. 4093/2012 (Α1 222)
7. Δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α1 40).

__________

Ως προς άρθρο3:
Γο εν θέματι αντικείμενο δεν έχει ρυθμιστεί ξανά στο παρελθόν έπειτα από τη
τρώτη εφαρμογή του π.δ. 967/1979 (Α’272).
Ως προς το άρθρο 7:
Μετην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.714/1970 (Α 238).
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
ί) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

1) Δεν υψίοταται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη
ρύθμιση του θέματος. Απαιτείται η ρύθμισή του με
ιόμο.
2) Δεν υφίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη
ρύθμιση του θέματος. Απαιτείται η ρύθμισή του με
ιόμο.
3) Δεν υφίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση. Απαιτείτα
η ρύθμιση με τυπικό νόμο.
) Δεν υψίοταται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη
ρύθμιση του θέματος. Απαιτείται η ρύθμισή του με
ιόμο.
5) Απαιτείται η ρύθμιση με τυττικό νόμο διότι πρόκειτα
για τροποποίηση νόμου.
6) Απαιτείται η ρύθμιση με τυπικά νόμο διότι πρόκειτα
ια τροποποίηση νόμου.
7) Απαιτείται η ρύθμιση με τυπικό νόμο διότι πρόκειται
ια τροποποίηση νόμου.
8) Απαιτείται η ρύθμιση με τυπικό νόμο διότι πρόκειται
‘ια τροποποίηση νόμου.
Ο στόχος που επιδιώκεται με τις αξιολογούμενες
1) με αλλαγή διοικητικής
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με αλλαγή
πρακτικής
συ μπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης τηι
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Γα υπό ρύθμιση ζητήματα δεν ανάγονται στη\
ΙΙΙ) με διάθεση
ανεπάρκεια ανθρώπινων και υλικών πόρων.
περισσότερων
ανθρώπινων και
Ως προς το άρθρο 7:
υλικών πόρων;
Η Ελληνική Αστυνομία έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει τη
βούληση να αποδεσμευθεί από το συγκεκριμένο έργο
καθώς δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για τις ανωτέρω
υπηρεσίες.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν διαθέτει σε όλε
κα
εκπαιδευμένο
κατάλληλο
περιπτώσεις
ις
τιστοποιημένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιώ\
κρατικούι
στους
αερομεταψορών
ασψάλειας
αερολιμένες σύμψωνα με τον ΕΚΑΠΑ. Ο αριθμός, δε, του
φσωπικού που θα απαιτείτο για την παροχή
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υπηρεσιών ασψάλειας αερομεταψορών στους κρατικούι
αερολιμένες (άνω των 100 ατόμων για την αιχμή της
θερινής περιόδου, με στοιχεία Κίνησης του 2019) σε
συνδυασμό με την έντονη εποχική διαΚύμανση τω
αναγκών, επιβάλλουν να προβλεψθεί, εψόσον υψίστατα
σχετική ανάγκη, η δυνατότητα ανάθεσης από την ΥΠ.
:ων σχετικών υπηρεσιών σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής
(πηρεσιών Ασψαλείας (ΙΕΠΥΛ) που είναι σε θέση να
καλύψουν τις ανάγκες με το κατάλληλο προσωπικό.

Συναψείς πρακτικές

6.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

Γ3

7) Η αρμόδια Διεύθυνση Ασψάλειας από έκνομες ενέργειες

ι) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ης ΥΠΑ μέσα από την συνεργασία της με άλλες Ευρωπαϊκές
ώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η
συνήθης πρακτική είναι η ανάθεση από πλευράς
αερολιμένων του έργου παροχής υπηρεσιών ασψαλείας σε
ιδιωτικές
επιχειρήσεις
που
διαθέτουν
κατάλληλι
εκπαιδευμένο προσωπικό.
2) Σε επίπεδο ΕΕ υιοθετήθηκαν μέτρα εντός του έτους 2021
τροκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες περιστάσεις
ης συνεχιζόμενης πανδημί.ας του κορωνοϊού ςΟνΙΒ-19 που
έχουν επηρεάσει τον τομέα μεταψορών. ‘Ενα τέτοιο μέτρο
είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/267 για τη θέσπιση ειδικών
και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της
τανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 σχετικά με τη
ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών
και εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχω
και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της
ομοθεσίας για τις μεταψορές και την παράταση ορισμένων
εριόδων που αναψέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ειτιδιώκονται. με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ιι

Π

8.

Γ

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) Βασικότερος βραχυπρόθεσμος στόχος της
ιτροτεινόμενης ρύθμισης είναι η καταβολή στην
ΚΤΕΛ Ν. Απικής Α.Ε. της σψειλόμενης για την
εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στην Περιοχή
ευθύνης ΟΑΣΑ Α.Ε. αποζημίωσης.
2) και 3) Η ομαλή λειτουργία των δημόσιω
η
και
μεταψορών
επιβατικών
οδικών
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
) Η ανΓικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτων.
5) Η τροποποίηση της επωνυμίας της Εθνικής
Πτήσεων σε
Εθνικό
ρχής Συντονισμού
Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων.
6) Η πραγματοποίηση των πρώτων εμπορικώ
ττήσεων εντός της επόμενης τουριστικής
δυνατό
ευρύτερο
στο
τεριόδου
δημιουργούμενο δίκτυο υδατοδρομίων.
όλων τω
κάλυψης
δυνατότητα
Η
7)
στουι
ελέγχου
σημείων
τροβλεπόμενων
αερολιμένες με επαρκές και κατάλληλα
εκπαιδευμένο και πιστοποιη μένα προσωπικό.
8) Η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο τω
εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας με τη
επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμω

1) βραχυπρόθεσμοι:

2ζ

τ
.

σε εκκαθάριση» και τον διακριτικά τίτλο «Τ.Ε.Ο.
\. Ε.»

1) Η εξασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της
ΚΤΕΛ Ν. Απικής Α.Ε., προκειμένου να συνεχίσε
να παρέχει ατιράσκοπτα το συγκοινωνιακά της
έργο προς άψελος των επιβατών.
2) και 3) Η υποστηριξη των δικαιωματων τω
επιβατών και η αποψυγή καταχρηστικών
πρακτικών απά τους μεταορείς προς το
επιβατικά κοινά.
4) Η βέλτιστη εξυπηρέτηση επιβατών.
5) Η συμμάρψωση με ευρύτερες νομοθετικές
ρυθμίσεις που αψορούν στις ανεξάρτητες αρχές
:ης χώρας.
6) Η ομαλάτερη μετάβαση στις ήδη ισχύουσες
διαδικασίες αδειοδάτησης υδατοδρομίων.
7)
Η
αναβάθμιση
του
επιπέδου
των
ταρεχάμενων υπηρεσιών ασψαλείας απά
έκνομες ενέργειες στους υπά κρατική διοίκηση
αερολιμένες.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό ατιοψοίτων ρβαθμιας εκπαίδευσης σοκ βρίσκουν
εργασία στου Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημέυων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλν)
Αριθμός συμμετοχών οε προρράμματσΕρευνας, Τεχευλογίας &
Καινοτομίας (Διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν αυατεθεί από Τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή /Τεχνολομική Σχολή
Δαπάνη ποά ψοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο Του ενεργού οληθυαμού) Που
συμμετέχουν οκ προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλψάβητων/αύνολο πληθυσμού

.

.

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα

στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός ατόμων πσσ ερεσεσλείπσσν τσ σχσλείο πριν την

ολοκλήρωση της β’ βόθμισς και α’ βάθμιας εκπσίθεσσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιψέρεια (ποσοστά
μαθητώνντν σύνσλστων μαθητών) σον ψσιτνόνσε
θισιτολιτισμικά_σχσλείσ
Ποσοστό αλλοδαπών ραθητών στν σόνσλσ (των μαθητών)
Κστσννμή σνό περιφέρεια
Αριθμός νλνήμτρων / σσσμενμστινών σχολείων κσι αριθμός
μσθητών σον ήινιτνόν σε αντά
—

Μέσος όρνς εσθημητών/ σύνολο μαθητών
Μέπνς όρνς ΗΥ / σόννλν μαθητών
Αριθμός μπθητών σασ εσωψελνόντσι σπό προρρόμματσ
τνισχντινής_εκτσίθενσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμισ, θ’θμισ(
εκνσίθτνσης

,

Εξελιξη την τελευταια θετια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

σνσσνσψές,
Πραρρστνννιηθτίσες
ασνττλέσμστσ, και αριθμός ενρημάτων

νσνά

είθσς

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

κσι

Χρημστσθντήσεις σνασκσψών, κατά ήινρέσ, ται ποσά σασ
διατέθηκαν
Πιστώσεις μισ σνσσκσήιές, σον διατέθηκαν νε Εψσρείες
Αρχαιοτήτων
Κήρνξη αρχσινλνμικών χώρων, μνημείων, νσρσλσσισκών ται
ιστνριεών εικισμών
Πρσμμστνννιηθτίπτς απαλλοτριώσεις και κστσβληθείστς
αποζημιώσεις, μια ακίνητα σρχσινλνρικσό τνθισψέρνντνς
Δαπάνες έρρων σον έχσσσ τετελεσθεί στ μνημεία επι
σρχσισλσμικσός χώρσσς, επι λσπάντς έρμων σον βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έρων σον έλσσν εκτελεσθεί σε μσσπείσ επι λοιπά
εείρισ επι δαπάνες έρμων σον βρίπεσιποι νε εξέλιξη
Αριθμός βιβλισθηκών κατά νομική μσρήιη και είλσς
βιβλιοθήκης, σεό,λεμα με το θέμα, κατα ρεωμρσήιιεό
διαμέρισμα

Εδνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζσυσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντσς
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το Εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
‘

Οικονομική /Δημσσιονσμική / Φσρολοική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελεσταία θετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόαψατσ
στοιχείο

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εμχώρισ πρσίόν σε σρσρπίες τιμές (δισ,)
ρσθμός μετπβσλής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισσζόριο κρεχσεσών σκνσλλαμών (% ΑΕΠ)
Ισεζόμιο μενιεής κοβέρσηπης (χωρίς εις τράπεζες, % ΑΕΠ(
χρ/ος ρενικής κνβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτσενές πλεόνσπμσ (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κστσναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φσρτλομιεά έπαθα ως ποσοστό τοσ ΑΕΠ
Αναλσρίσ άμεσης επι έρρεσης ψτρνλομίσς

Ι

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο
φόρους στους οποίους αφορούν σι διατάξεις του
οουοσγεδίου

ή τους

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέσσς
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμοό φόρου
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν Το μέρει ή εν όλω από
Τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών καιομοισεπαγγελματικών
συμβάοεων (και εγσσε. εάν σσνήψθη Το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήψθησαυ Χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωοης διαδικαοίος διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. )προβλεπύμευη στα σχετικό Κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράταοης μετά τη συμβατική
τους_λήξη)
Ωρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα Και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών τουσ δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο
και κλάδο οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας Και αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προΚάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στσχσς (3ετια)

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γσναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβώο (ανά βασικό τομέα της οικονομίας σ.χ. μεταποίηση,
Κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού Και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
) μισθωτοί του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης_και_αντίστοιχες_δαπάνες
Υψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, ετταχγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

2

‘

Πασαστά υυσταξιτθατικής δαπάνης επί τυυ ΑΕΠ
Ποσοστά πρυσήιυμών σχετικά ρε την απονομή σύνταξης Που
γίνονται κν μέρει ή ευ όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσυστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνθονο
φτώχειας ή σε κοινωνικέ απυκλειαμό
Ποσοστά ολικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αραθά_ή_υπηρεσίες
Πασυοεά υυικοκυριών στο σύνολα νου πληθυσμού που
αντιρετωπίζυον δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστά πληθυσμού που λαρβάοει επιδάρατα και η αντίστοιχη
ορανική δαπάνη )αυυολικά ται ανά ευίδορα)
Αριθράς παιδιών οκ υρήιαυοτρυψεία
Αριθρύς αστέρων (εκτίμηση) πυκ σιτίζονται από δήμυυς και
άλλες υπηρεσίες
Ποσυστέ πληθυσμού ποκ γένει σε προσωρινή μυρψή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμάς, πυρκαγιά)
Κάστας κατ’ άτομα ανά πράρραμμα Φροντίδας )ρητρότητας,
δυακαλίες μάθησης εδπ)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωικόμενος
στοχος (3ετια)

ΠΕΙΩΝ ΡΥθΜΗΣ
ΤΑΙ1ΟΜΟΣ)4ΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετα

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

·

ΥΓΕΙΑ

έΊ

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά σαιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δσιιάνες υγείας Κατά κεψσλή
Δαπάνες ψαρμάκων Κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νσσοκσμειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια εσείγσυσσς νοσηλείας
Ειδικές νοσηλεντικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλντος
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών σον περιμένουν για Χ μήνες νσ εξυπηρετηθούν
(για μη ειιείγσοσα νοσηλεία, ή για μσνσμερή περίθαλψη ή για την
πρώτη_εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 Κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλεοτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛ1Ν
Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικανομίσς
ανά ηλικισκή σμάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιψέρεισ
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικισκή ομάδα
Ποσοστά συτοσπασχοδούμενων ανά φύλο
Ποσοστά εργσδοτών ανά φύλο
Ποσοστά μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου. περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤ)ΚΗ
Αιτήματα ασύλου
αποφάσεων

—

Ποσοστό αποδοχής

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πράσψατα
στοιχεια

Ειτιδιωκύμενος
στοχος (3ετια)

Μέσσς χρόνος έκδοσης

Μετανσστεντικές ρτές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης!
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελσυνσμένων/αιτίσ σπέλσσης

χώρα

προέλευσης

ιων

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυνσμικάτητας και
πραγματικού αριδμσύ ψιλνξενννμένων(
Περιστατικά και είδος πσραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στν Πεδίο αντό Χα υπάρχουν ναι στοιχεία που αφνρσύν τους αλλοδαπούς νυν ιιρνέρχννται από άλλσνς δείκτες (απασχόληση,
εκπαίδευση, παραόατικότητα κ.λπ,)

> Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετιο)

Εξέλιξη την τελευταία δετίο

Πρόσψατο
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετιο)

Πρόοψατα

Επιδιωεόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ Και ρ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανό τμήμα, διεόθυνση, γενική Αιεόθυναη
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στν ΙΝΤΕθΝΕΤ
Αριθμός ναηρεσιών ρκ εσωτερική δικτόωση )ίοιτυτει)
Αταλαρία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δηρόοιων υνηρευιώυ Και φορέων/ σύνολα
δημοσίων υπηρεσιών Και φορέων
Αριθμός κέντρων πλησοφόρηοης πκλιιώυ, συ κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και ισπικό επίπεδο καθώς Και αε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργανισμών κλπ
Αριθμός ανόμων αντ εξνπηρετοόσται από τις δημόαιες
υπηρεσίες ανά έτυς κντ ανα υπηρεσία
Κόστος προσωπικού )δαοάνες μισθοδοαίας Και πρόσθετες
δαπάνες ως ιτοσυστό επί της υυυσλικής δαπάνης ανά υπουρρείοί
‘Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού- δαπάνες μονάδων
πγααωπικαό ως ποσοστό της αυυυλιιής δαπάνης αυάυαουρρείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αιαττραχθέυτα αδιοήματα, δράστες αδικημάτων Και αυαλυγία
ανά χχγ,χχγ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατημυρίυς και Κατά
ρεωργαήιική_περιοχή
Αιαυγαχθέυτα αδικήματα Και θεωρυέμευοι ως δράοτες αυτών
κατά εθυικότητα, φύλο Και τάξεις ηλικιώυ
Ετήσια στατιστική αυεικόυιοη των αδικημάτων καιαξιόποιυωυ
ουμκεριήιογώυπυυ υμοκυλυύυτυ Κοινό αίσθημα
)αυθγωποκτουίες,_ληοτείες,_κλσαές_—διαγρήξτις)
Αδικήματα που αιβορούν στην παράυυμη είοοδο Και παγαμυυή
στη_χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο εμνλήματος
Πουνονό εγυληματιεώυ περιπτώσεων συν εξιχτιάστηκαυ στο
νόυολυ των εγτλημάτωυ
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια αοψάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλυρία αοτυυομικώυ ανά γχχχ κατοίκους αναλογία
Κατοίκων αυά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
-.

Κατά κεφαλή καθαρές δαπόυυς για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρωυ ρια την αττιμετώαιση της παραβατιεής
συμπεριφοράς ανά τομείς )πχ. εγκλήματα βίας, οικυυομικά
εμελήματα,_ναρκωτικά,_τροχαία,_κλοπές,_τρομοκρατία)

,

.

.

Εξελιξη την τελευταια 5ετιο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός ειαερχόμευωυ αστικών, εργατικώυ και εμπορικών διαφορώυ
Αριθμός εισερχόμευωυ διοικητικών περιπτώσεων
Συυυλικός γ,γόυος που απαιτείται μια την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργαετκώυ, διοικητικών και άλλων υυοδέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών απυφάσεωυ )Ειρηυοδικεία,
Πρωτοδικεία,_Εψετεία,_Αρειυς_Πάγος/Συμβούλιο_Επικρατείας)
Μέστς όρος των υποθέσεων ανά δικαστή )ποιυικά, αυλττικά Κατ
διτικητικά δικαστήριο)
Πυσοστό δικαστικών αποφάσεων Που ακογώτυσται μετά από
έφεοη_ή_υυαίγεαη
Αριθμός υποθέσεων Που επιλύοσται με το σύστημα του
κξωδικαστικού ακμβιβαομού
Αξιοποίηαη εταλλακτικώτ μεθόδων ευίλκαης διαφορών, πχ.
θιαμεσολάβηυη
Στήριξη εωυ ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους )τομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Πυατοτά ηλεκτρονικής υποβολής δικυγγάφωυ
Πτυτοτό διεκπεραιουμέυωυ κατ’ έττς υουθέυεωυ έυαυτι εκκγεμώυ
σε ετήσια και συνολική_βάση_εκκγεμοτήτωυ)
Πτουνιό ποινικών υσοθέσεων, νε ετήσια βάση, για τις οποίες
ευιβληθηκαυ_ποινές_γετατγέφιμες οε χρήμα
Μέυυ κέαττς τωψγτυιστικού συστήματος ανά κρατοέμευτ
Αναλογία υγυυωπικυύ φύλαξης )ψυλάκων) ανά κγατυύμευο

3ί

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη

την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιόιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Ενεπδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων νου ανοίγουν ανά κλάδν Και περιψέρεια
και αντίοτοιχος αριθμός ασασχολονμένωο σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
και σντίστοιχος αριθμός ασααχολονμέοωσ σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

—

ΕΝΕΡΕΙΑ

Πρόσφατα

Εττιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύΠανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό ενν πληθνσμσύ σον εξοαηρετείται από βινλογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών σον κρίνονται κατάλληλες για κυλύμβηση
σο σχέση με εσ σύνολο των δυνάμενων υα χρησιμσπνιηθσύν ακτών
-

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύυυ ύδρενσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που διατέθηκαν
σο άλλες χ,ρήσεις (σ.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματντιοίηση)
Ποσοστό διστιθέμενων αιτνρριμμάτωπ σο ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων σον καταστράφηκαν ασό πνρκαριά

Ι σύυνλν δασικών εκτάσεων
Πυσοστό αυσδασωθεισών με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύννλν κατεστραμμέυωο δασών από σορκαγιές
Ποσοστό σρσστατεκόμευων περιοχών σο σχέση με την συνολική
έκταση_της_χώρας
Ποσοστό ενν πρνύπολσγισμνύ που διατίθεται για θέματα
πρνστασίσς περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από αυαυεώοιγες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκησίνν ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ψηψιακή διακυβέρνηση

-

Ξρίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήμ·
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμ
ΑΜΕΣΗ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ 1

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγ ή στε:

11

Το προβλεττομενο πληροοριακο συστημα ειναι συμβατο με την εκαστοτε ψηψιακη
στρατηγικη της χωρας (Βιβλος Ψηψιακου Μετασχηματισμου),
ΟΧ Ι1
ΝΑΙ Ι1

Εξηγήστε:

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
ΟΧΙ
αλλα υψισταμενα συστηματα, ΝΑΙ Ι!1

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Εχει προηγηθει μελετη βιωσιμοτητας του προβλεπομενου ιτληροψοριακου
ΟΧΙ
ΝΑΙ ί?Ι
συστήματος;

Εξηγή στε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρρο

Στόχος

Ι

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η άμεση καταβολή στην
ΚΤΕΛ Ν. Απικής Α.Ε. της αποζημίωσης για την εκτέλεση
συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης ΟΑΣΑ, δυνάμει της
υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ Α.Ε., της ΚΤΕΛ Ν.
ττικής Α.Ε. και της Ο.ΣΥ. Α.Ε ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης.
Ειδικότερα, η υπ’ αρ. 108/2020 υπεγράψη την 7.10.2020, αλλ
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 5.11.2020. Στο διάστημα, όμως,
από την υπογραψή της σύμβασης μέχρι την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ, λόγω της έλλειψης στόλου λεωψορείων, της αυξημένης
ανάγκης παροχής ουγκοινωνιακού έργου, λαμβανομένων υπόψη
και των δυσχερών συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του

7)

ΟΟνΙΟ-19, αλλά και των μέτρων κατά της πανδη μίας αυτής που
Ελήιθησαν και έπρεπε να τηρηθούν, ιδίως όσον αφορά στη
τληρότητα των μέσων μαζικής μεταψοράς, η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.
Εκτέλεσε δρομολόγια. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνετα
αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποζημίωση τη
ΚΤΕΛ για το εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο.
2

Παρατείνονται

οι προθεσμίες που προβλέπονται για την
απόσυρση των οχημάτων των ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ, τουριστικών
εωψορεί.ων, ΕΔΧ ΤΑΞΙ και σχολικών λεωψορείων, καθώς και το
όρια ηλικίας κυκλοψορίας των ΕΙΧ οχημάτων που εκμισθώνοντα
με οδηγό, προκείμενου να μην υπόκεινται ταυτόχρονα σε
αντικατάσταση οχήματα των οποίων τα όρια ηλικίας απόσυρσης
έχουν ήδη παραταθεί σύμψωνα με το άρθρο 138 του ν.
764/2020 (Α’ 256) και όσα των οποίων η απόσυρση προκύπτε
από την τήρηση των οικείων διατάξεων. Με την ρύθμιση αυτή
τροκρίνεται η σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων που
Τρέπει να αποσυρθούν λόγω ορίου ηλικίας, προκειμένου νς
διευκολυνθεί το επιβατικό κοινό με την ύπαρξη επαρκών μέσω\
μεταψοράς.

3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση του
τροβλήματος της ελλι.πούς εξυπηρέτησης των ήδη υπαρχουσώ
άγονων γραμμών, αλλά και αυτό της ίδρυσης νέων, όπου αυτές
δύνανται να σχεδιαστούν. Η ρύθμιση στοχεύει στην
αποκατάσταση της μικροσυγκοινωνίας σε κλειστές γεωγραψικές
τεριοχές της χώρας (νησιά) των οποίων ο πληθυσμός δεν
ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους. Με την τροποποίηση των όρω
ανάθεσης της εκμετάλλευσης των άγονων γραμμών που
ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ 967/79 (Α’ 272), αναψορικά με τη
αυτοδιοικητική αρχή έκδοσης της διοικητικής πράξης ανάθεσης,
ταρέχεται η
δυνατότητα στους
οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ βαθμού να αξιοποιήσουν γονιμότερα
:ις άγονες γραμμές τους.
.νατίθενται ουσιαστικά οι αρμοδιότητες της προκήρυξης κα
ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου των εν θέματι γραμμώ
στους οτα. α’ βαθμού, προβλέποντας και τη σύμψωνη γνώμη
ων οτα. β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητ
στους ο.τ.α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των 10.000 κατοίκων να
αναλαμβάνουν άμεσα, σι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις
αυτών, το έργο της μικροσυγκοινωνίας των χαρακτηριζομένω
‘έων άγονων γραμμών καθώς και των ήδη υψισταμένων που δε
εξυπηρετούνται ή να παραχωρούν κατόπιν απόψασης έγκρισης
ης οικείας Περιψέρειας το έργο της εκτέλεσης της
μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους μετά από πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαψέροντος.

του

ανάθεση

Η

εκτέλεσης

έργου

του

συγκοινωνιακού έργου διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
:ης

για

2007,

23ης Οκτωβρίου

τις

επιβατικές

δημόσιες

σιδηροδρομικές και οδικές μεταψορές και την κατάργηση τω’
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ)
αριθ. 1107/70 (1 315/1)

4

Με τη ρύθμιση αυτή Παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν έδρα διοικητική μονάδα
του ανήκει στην Περιψέρεια Νοτίου Αιγαίου, να αντικαθιστού
:α επιβατηγά οχήματα πέντε (5) θέσεων με καινούργισ
επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποίε
ταξίμετρο.

ψέρουν

αναβαθμισμένων

Στόχος

Είναι

ρύθμισης

της

η

Παροχή

επιβατών

μεταψοράς

υπηρεσιών

:ουριστικές νησιωτικές περιοχές της χώρας,

στις

με επιβατηγά

δημόσιας χρήσης οχήματα που είναι ψιλικά στο περιβάλλον,
μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις ευαίσθητες
αυτές

περιοχές,

και

καθώς

η

δυνατότητα

μετακίνησης

τερισσότερων επιβατών με λιγότερα οχήματα.
5

Με τον ν.

4233/2014

(Α’22)

συστάθηκε

η

«Εθνική

Αρχή

υντονισμού Πτήσεων», ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εψεξής η Αρχή), η οποίε
αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων κατά τον ορισμό του
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ. αρ. 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ι8ης
Ιουλίου 1993 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του
κοινοτικούς
στους
(5Ιο5)
χρόνου
χρήσης
διαθέσιμου
αερολιμένες» (1 14/1993). Η Αρχή αντικατέστησε την «Αρχή
Έυντονισμού Πτήσεων» που Είχε συσταθεί με τον ν. 3534/2007
(Α’ 40) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, στην άσκηση του
συνόλου των θεσμικών της αρμοδιοτήτων. ‘Ηδη σήμερα, στο
τλαίσιο των ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων που αψορού
στις ανεξάρτητες αρχές της χώρας και της αναγκαιότητας
αποσαψήνισης της νομικής ψύσης του ως άνω ν.π.ι.δ. κρίνετα
επιβεβλημένη η τροποποίηση της επωνυμίας «Εθνική Αρχή
Έυντονισμού Πτήσεων» και η αντικατάστασή της με την
Επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων», στο εξής
«Οργανισμός».
ό

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η τροποποίηση του ν.
663/2020 (Ν 30) προκειμένου να εξασψαλιστεί η άμεση,
εύρυθμη

και

αξιόπιστη

λειτουργία

βιώσιμου

δικτύου

αεροδρομίων Επί υδάτινων επιψανειών (υδατοδρομίων) και έως
ότου ολοκληρωθούν και αψομοιωθούν από τους συναρμοδίους

Ξιτισπεύδοντες

(όπως για παράδειγμα τα Λιμενικ

ψορείς

αμεία, τους Οργανισμούς Λιμένων, τους ψορείς διαδικασιών
:ρηματοδότησης)

οι

προβλεπόμενες

ισχύουσες

διαδικασίες

:ιδειοδότησης αυτών. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ρύθμιση Θα
Επιτρέψει την ταχεία αδειοδότηση του πρώτου δικτύου
δατσδρομίων που αποτελεί προαπαιτούμενο για να καταστε’
τψικτή η έναρξη πτήσεων υδροπλάνων σε ένα εύρος λειτουργίας
ΓθΓ, νοσοκομειακές, ει Γ8ο) γεγονό

τακτικά δρομολόγια,

θα αποδείξει στην πράξη την πολυχρηστικότητα του
υδροπλάνου και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την επέκταση
ου δικτύου υδατοδρομίων σε όλες τις νησιωτικές περιοχές τηι
Ελλάδας.
του

7

Η δυνατότητα πλήρους αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας
και η πρόβλεψης της δυνατότητας ανάθεσης από την ΥΓΙΑ του

έργου της παροχής υπηρεσιών ασψαλείας σε ιδιωτικές εταιρείες,
εψόσον παρίσταται αναγκαίο, Θα έχει ως αποτέλεσμα την
κάλυψη των ελέγχων ασψαλείας στους κρατικούς αερολιμένες με
:ο προβλεπόμενο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τι
ανωτέρω Θα ωψελήσουν τη διεθνή εικόνα της χώρας σε Θέματα
αεροπορικής ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.
8

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων σε εκκαθάριση»
και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)> τέθηκε σε καθεστώς
εκκαΘάρισης με το άρθρο 6 του ν. 4250/2014 (Α’74). Από τη
έναρξη της εκκαθάρισης έχει ήδη παρέλθει η πενταετία της παρ.
2 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018 και της παρ. ό του άρΘρου 40
:ου καταστατικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και η περάτωση της διαδικασίας
εκκαΘάρισης

μέχρι

την

ορισθείσα

ημερομηνία

λήξης

της

εκκαΘάρισης (26.03.2022), όπως παρατάθηκε δυνάμει της υπό
στοιχεία
απόψασης

ΔΝΣα/οικ.
των

11972/Φ

Υπουργών

50

ΓΕΝ/18-02-2016

Οικονομικών

και

κοινής

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 467) και της υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.
23069/21-03-2019 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών και Μεταψορών (Β’ 1019), προβλέπεται αβέβαιη.
Με τη νέα διάταξη παύουν τα έξοδα της εκκαθάρισης κα
επισπεύδεται προς όψελος του Ελληνικού Δημοσίου, καθολικού
διαδόχου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσια
ων

περιουσιακών

υποχρεώσεις της.

ι3

της

στοιχείων

που

υπερκαλύπτουν τιι

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ
Ε ΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξισλογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒίτΜΟΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
απαδατικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Άρθρο 2: Είναι επείγουσα ρύθμιση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των μεταψορικών επιχειρήσεων
επιβατικών μεταψορών στην επικράτεια και των Υπηρεσιών Μεταψορών των Περιψερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Επιπλέον, το επιβατικό κοινό θα έχει διαθέσιμα περισσότερα μέσα μεταψοράς.
Άρθρο 3: Η αύξηση των δικαιούμενων εκτέλεσης των άγονων γραμμών μικρών νησιωτικών κοινοτήτων των 10.000
κατοίκων αναμένεται να αυξήσει και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενδιαψέροντος με αποτέλεσμα να είναι

πιθανότερη η γόνιμη έκβασήτης. Η εκτέλεση της συγκοινωνιακής γραμμής είναι αυτονόητο πως Θα δημιουργήσει
νέες Θέσεις εργασίας σε τοπική μικρή κλίμακα. Στην περίπτωση που η ρύθμιση έχει εψαρμογή και σε περιοχές που
αποτελούν δημοψιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, τα κοινωνικά και οικονομικά οψέλη της ρύθμισης είναι
πολλαπλά.
Άρθρο 6: Η ρύθμιση Θα επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης υδατοδρομίων (μέσω των προσωρινών αδειών και
των υδάτινων πεδίων). Σημειωτέον ότι από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί μόνο τρία υδατοδρόμια (με
πλήρη αδειοδότηση). Ο μικρός αυτός αριθμός αδειοδοτημένων υδατοδρομίων δεν καθιστά βιώσιμη την λειτουργία
των υδροπλάνων. Ως εκ τούτου Θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να αδειοδοτηθούν (έστω και με προσωρινή
αδειοδότηση) και άλλα υδατοδρόμια, προκειμένου να υπάρχουν αρκετοί προοριομοί για να πετάνε τα υδροπλάνα
και έτσι να εξασΦαλίζουν τον απαιτούμενο όγκο πτητικού έργου για να είναι βιώσιμο το εγχείρημα.
Άρθρο 7: Η προτεινόμενη ρύθμιση Θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη των ελέγχων ασψαλείας στους αερολιμένες
υπό κρατική διοίκηση με το προβλεπόμενο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, γεγονός που Θα ωψελήσει τη
διεθνή εικόνα της χώρας σε Θέματα αεροπορικής ασψάλειας από έκνομες ενέργειες
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παύουν τα έξοδα της εκκαθάρισης και επισπεύδεται προς όψελος του
Ελληνικού Δημοσίου, καθολικού διαδόχου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο των περιουσιακών
της στοιχείων που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της.
-

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

κοτο

Άλλο

ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο

Δεν υπάρχει κόστος από την προτεινόμενη ρύθμιση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑ.ΜΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

7) Θα απαιτηθεί η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού από τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας στις οποίες Θα δύνανται να ανατεθούν οι σχετικές υπηρεσίες και η κατάλληλη εκπαίδευσή του,
καθώς και η επαρκής παρακολούθηση από πλευράς ψορέα λειτουργίας του αερολιμένα (ΥΠΑ) για την
σύμψωνα με τους κανονισμούς παροχή υπηρεσιών ασψαλείας από έκνομες ενέργειες.
Το κόστος για την ΥΠΑ σε περίπτωση ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ψορείς, περιγράψεται
στη συνημμένη οικονομολογική έκθεση της ΥΠΑ/Δ11.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑ[ΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡ18ΑΝ\ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

1) Δεν υψίστανται κίνδυνοι.
2) Δεν υψίστανται κίνδυνοι από την προτεινόμενη ρύθμιση καθώς έρχεται να καλύψει ζητήματα που
προέκυψαν λόγω της πανδημίας του ςΟνΙΟ-19 και να μετριάσει οικονομικά βάρη στους επαγγελματίες
του κλάδου μεταψορών
3) Δεν υψίστανται κίνδυνοι.
4) Δεν υψίστανται κίνδυνοι.
5) Δεν υψίστανται κίνδυνοι.

6) Δεν υψίοτανται κίνδυνοι.
7)

8)

Η προτεινόμενη διατύπωση της διάταξης παρέχει δυνατότητα μόνο, και όχι υποχρέωση αποδέσμευσης
της Ελληνικής Αστυνομίας από την παροχή υπηρεσιών ασψαλείας στους είκοσι τέσσερις (24) υπό
κρατική διοίκηση αερολιμένες και επομένως Θεωρούμε ότι μηδενίζει τον πιθανό κίνδυνο έλλειψης
ενδιαψέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασψαλείας σε συγκεκριμένους περιψερειακούς
αερολιμένες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σι συγκεκριμένες υπηρεσίες Θα εξακολουθούν να παρέχονται
από την ΕΛ.ΑΣ.
Δεν υψίστανται κίνδυνοι.

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών

και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενω σιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμος

ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της
2011 για τα δικαιώματα των επιβατών
τούλμαν και για την τροποποίηση του
2006/2004 (ΕΕ 1 55/1),

Ευρωπαϊκού
Ιόης Φεβρουαρίου
λεωψορείων και
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007,
ιια τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές
μεταψορές και την κατάργηση των Κανονισμών του

____________

________________________

:υμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70
(1 315/1), ως ισχύει τροποποιημένος από τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/2338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, της Ι4ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση
ου Κανονισμού (Εκ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα
ης αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών
(1354/22) (Εξαιρέσεις των παρ. 3α, 4, 4α, 4β, 5 του αρ. 5 του
Κανονισμού)

ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης οκτωβρίου 2004
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την
τροστασία των καταναλωτών («Κανονισμός για τη συνεργασία
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (ΕΕ 1 364/1)

Κανονισμός (ΕΚ)300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ου Συμβουλίου για τη θέσιτιση κοινών κανόνων στο πεδίο της
ασψάλειας της πολιτικής αεροπορίας.
Κανονισμός (ΕΕ)1998/2015 της Επιτροπής σχετικά με τον
καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών
βασικών Προτύπων ασψαλείας των αερομεταφορών από
έκνομες ενέργειες και οι μεταγενέοτερες τροποποιήσεις
αυτού.

οδηγία

Αττοψαση

26.

Εκτελεστική Απόφαση ()8005/2015 της Επιτροπής σχετικά με
:ον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής εμπιοτευτικού
(αρακτήρα των κοινών βασικών Προτύπων για την ασψάλεια
:ης Πολιτικής αεροπορίας και οι μεταγενέστερες
:ροποποιήσεις_αυτού.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Γο Παράρτημα 17 «περί ασψάλειας των αερομεταψορών από
έκνομες ενέργειες» της Σύμβασης του Σικάγο του Διεθνή
οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (1ΑΟ).

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
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αιτσψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

ί1

28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

ρθρο 5

ρθρο 1
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4233/2014 (Α’22),
ι) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων
<Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΑΣΠ)
Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» με τον τίτλο «Σύσταση
Ι. Συνιστάται «Εθνική Αρχή Συντονισμού Γίτήσεων»
Συντονισμού
Εθνικού
Οργανισμού
(στο εξής: «Αρχή>)) με έδρα «εντός του νομού>)
Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», β) στην παρ. 1 η Φράση

πικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή
«Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων>) (στο
Πτήσεων, σύμψωνα με τον Κανονισμό 95/93/ΕΟΙ<
Εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται από τη
ου Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993
ράοη «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού
(<σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του
Πτήσεων» (στο εξής «Οργανισμός), γ) στις

στους
(Ίο5)
χρήσης
χρόνου
ταρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή»διαθέσιμου
αντικαθίσταται από τη λέξη «Οργανισμός»κοινοτικούς αερολιμένες» (ΕΕ 1 14/22.1.1993),
όπως ισχύει.
καιτο άρθρο 1 διαμορψώνεται ως εξής:
2. Σκοπός της Αρχής είναι η κατανομή του
διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων της
Οργανισμού ελληνικής επικράτειας στους αερομεταψορείς,
Εθνικού
ύσταση
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κα
Ευντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)
:ης σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,
και η εξασφάλιση των ευκολιών
Οργανισμόι καθώς
«Εθνικός
1. Συνιστάται
(στο
εξήι τρογραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν
Πτήσεων
υντονισμού
«Οργανισμός)» με έδρα εντός τηι (αρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με ευκολίες
Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελεί το τρογραμματισμού», σύμφωνα με τον ανωτέρω
Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύμφωνα με Κανονισμό, με την τήρηση των αρχών της
και
αντικειμενικότητας
:ον Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου διαψάνειας,

«Αρθρο 1

:ης ΙΞης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά με αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια τη<
:ους κοινούς κανόνες κατανομής του διαδικασίας.
διαθέσιμου χρόνου χρήσης (5Ιο) στου<
3. Η Αρχή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
αερολιμένες»
(ΕΕ
κοινοτικούς
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
14/22.1.1993), όπως ισχύει.
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
και τις διατάξεις στις οποίες ιταραπέμπε
2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ιαρόντος
αυτός.
Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήση< ο νόμος
της
ελληνική<
αερολιμένων
:ων
4. Η Αρχή απολαύει διοικητικής και οικονομικής
αερομεταψορείς,
στους
επικράτειας
αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή
σύμψωνα με τις διατάξεις του ιταρόντο
Εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη
ιόμου και της σχετικής εθνικής κα
τνεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός από την
ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η
Εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής κα
ευκολιών
των
εξασφάλιση
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Περί κατανομής του
τρογραμματισμού στα αεροδρόμια που
5ιαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων,
έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με
5πως ασκείται από τον Υπουργό Υποδομών,
ευκολίες προγραμματισμού», σύμψωνα με
νιεταφορών και Δικτύων.
ον ανωτέρω Κανονισμό, με την τήρηση
αρχών
διαψάνειας,
της
ων
κα
αντικειμενικότητας
αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια
ης διαδικασίας.
νομικό
αποτελεί
Οργανισμός
3. Ο
δικαίου
μη
ιδιωτικού
ιρόσωπο
διέπεται
που
χαρακτήρα
κερδοσκοπικού
αποκλειστικά από τις διατάξεις του
ιαρόντος και τις διατάξεις στις οποίες
ιαραπέμπει ο νόμος αυτός.
Ο Οργανισμός απσλαύει διοικητικής
και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν
υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή
διοικητική αρχή, εκτός από την εποπτεία
σχετικά με την τήρηση της εθνικής και
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Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Περί κατανσμής
ου διαθέσιμου χρόνου χρήσης των
ερσλιμένων, όπως ασκείται από τον
‘πουργό Υποδομών και Μεταψορών.».
2. Οποιαδήποτε αναψσρά στην «Εθνική
ρχή Συντονισμού Πτήσεων» ή «ΕΑΣΠ» ή
<Αρχή»
νοείται
και
αντικαθίσταται
«Εθνικό
ντίστσιχα
σε
Οργανισμό
:υντονισμσύ Πτήσεων»
<Οργανισμό».

ή

«ΕΟΣΠ»

ή

26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή
τρσσθαλάσσωσης
και
αποθαλάσσωσηι
1. Η περ. 26 του άρθρου Ι του ν. αεροσκάψους που χρησιμοποιείται τιεριστασιακά ή
1663/2020 (Α’30) τροποποιείται ως προς εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων, με τήρηση
ην προσθήκη της εξυπηρέτησης και των ων προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και τω

ρθρο 6:

ακτικών πτήσεων και διαμορψώνεται ως ιεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοίας.
Εξής:
«26. «Υδάτινσ πεδίο»: η υδάτινη περιοχή
ιροσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης
αερσσκάψους
που
χρησιμοποιείτα
ιεριοτασιακά ή εκτάκτως για την
εξυπηρέτηση πτήσεων, καθώς και για την
εξυπηρέτηση
τακτικών
πτήσεων,
τροσωρινά για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη
ιειτσυργίας του υδατοδρσμίσυ έως την
έκδοση της άδειας λειτουργίας του ή της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, με
:ήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος
Κανόνων
/όμου
και των Διεθνών
αεροπορίας και ναυσιπλοίας.».
ρθρο 7 παρ. Ι περ. η του ν. 4663/2020

ρθρο ό
2. Η περ. η) της παρ. Ι του άρθρου 7 του η) Τοπογραψικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του
ι. 4663/2020 τροποποιείται, προκειμένου οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο

ια απαιτείται ορθοψωτοχάρτης αντί για (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο ψορέα σε
:σπογραψικό
διάγραμμα,
κα θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης,
εξής:
διαμορψώνεται ως
στο οποίο αποτυπώνονται:
«η) Ορθοψωτοχάρτης εκδοθείς από την ια) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού
ημόσια
Υπηρεσία
«Ελληνικό ιιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.)
Κτηματολόγιο»,
στον
οποίο που υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχε
υντελεστεί εξομσίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς
αποτυπώνονται:
αα) σι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, <αι τα αντίστοιχα Φύλλα της Εψημερίδας της
ιαλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης (υβερνήσεως εψόσον έχουν δημοσιευτεί σ
:ώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της σχετικές αποψάσεις, τα όρια της χερσαίας κα

4Υ

.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεθαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς
εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς κα και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης κα
:α αντίστοιχα Φύλλα της Εψημερίδας της ταλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,
Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτε’
οι σχετικές απσψάσεις, τα όρια τηςβ) σι υψιστάμενες Εγκαταστάσεις και τα
(ερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τροτεινόμενα νέα έργα,
καθώς και ο
:ουριστικού λιμένα,
του προς παραχώρηση χώρου,
οριογραμμές όχθης, τιαρόχθιας ζώνης κα ιγ) η επιψάνεια
ταλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολιας των πλοιων η σκαψων,
ββ) οι υψισταμενες εγκαταστασεις, καθως
και τυχόν νέα τιροτεινόμενα έργα,
εε) οι υψισταμενες χρησεις και δραστηριοτητες του
<Υ) η επιψανεια του προς παραχωρηση ιμένα.
(ώρου,
δδ οι Θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή
σκαψών,
χρήσεις
σι
υφιστάμενες
εε)
δραστηριότητες του λιμένα.».

κα

εν υψίσταται. Πρόκειται για νέο άρθρο.
ρθρο ό

3. Μετά το άρθρο 9 του ν. 4663/2020
ιροστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
<Αρθρο 9Α
λειτουργίας
Ίροσωρινή
άδεια
τεροδρομίου σε υδάτινη επιψάνεια
1. Για την Πρώτη εφαρμογή του παρόντος
<αι για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του
ιαρόντος άρθρου, δύναται να χορηγηθε’
λειτουργίας
ιροσωρινή
άδεια
τεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια σε
5ημόσιο Φορέα, σε ενώσεις προσώπων κα
ε ψυσικά Πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας
της
κράτους-μέλους
ιθαγένειας
Ξυρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που
ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
:Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε
ιράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς
ιαι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
ιου έχουν την καταστατική έδρα τους είτε
πην Ελλάδα είτε οτο έδαψος κράτουςμέλους της Ε.Ε. ή κράτους που ανήκει στον
Ε.Ο.Χ., εψόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο
ου πενήντα τοις εκατό (50%), η
ιεριουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός
έλεγχος αυτών ανήκει σε ψυσικά ή νομικά
τ.ρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την
κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος
ης Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

.

Ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου

οτί υδάτινης επιφάνειας εψαρμόζει τις
5ιατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κα
Φείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του
δατοδρομίου
με ίσους όρους σε
ποιοδήιτοτε αεροσκάφος.
3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας
αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας
ορηγείται για αεροδρόμια στα οποία ο
αριθμός των αφιξοαναχωρήσεων τακτικών
5ρομολογίων που πραγματοποιούνται σε
αυτά δεν υπερβαίνει τις εννέα (9)
Η
προσωρινή
άδεια
ημερησίως.
1ειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας
ιειτουργίας υδατοδρομίου σύμφωνα με
:ις προϋποθέσεις του παρόντος.
Η αίτηση για οριστική άδεια υιτοβάλλετα
υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από
ην έκδοση της ιτροσωρινής άδειας
υδατοδρομίου και η διαδικασία για την
έκδοσή της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός ενός (1) έτους. Σε διαφορετική
τερίπτωση, μετά την παρέλευση της ως
άνω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδίκαιη
ιήξη ισχύος της προσωρινής άδειας.
Για την έκδοση της προσωρινής άδειας
ιειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης
επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαΦερόμενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου
(ποδομών
και
Μεταψορών,
τα
παρακάτω
συνοδευόμενη
από
δικαιολογητικά:
α) Ναυτικός Χάρτης της μεγαλύτερης
δυνατής κλίμακας όπου αποτυιτώνεται η
υδάτινη επιψάνεια την οποία αιτείται ο
ενδιαψερόμενος να χρησιμοποιήσει για
:ην άψιξη, αναχώρηση και Κίνηση των
ελιγμών
του
υδροτιλάνων, η περιοχή
υδατοδρομίου, τα σημεία πράσδεσης των
επίσης
κα
αεροσκαψών,
καθώς
γεωγραψικές
θέσεις
εναλλακτικές
(γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά
«Πλοηγό
από
τον
αποσπάσματα
Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της ΥΥ.Π.Ν.
ια την αιτούμενη περιοχή. Ο χάρτης
υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη μορφή του
άρτη υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίτυπα,
β)
Γεωγραφικής
Υπηρεσίας
Χάρτης
:τρατού κλίμακας 1:5000, επί του οποίου
.

ρέπει να αποτυπώνονται η Περιοχή
ελιγμών και Κίνησης του υδατοδρομίου
των
πρόσδεσης
σημεία
τα
και
αεροσκαψών, καθώς και η περιοχή γύρω
από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με
ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από
αυτόν, σε ακτίνα 2.500 μέτρων. Κάθε
αναψορά

στις

συντεταγμένες

του

προσθαλάσσωσης·
αποθαλάσσωσης Πρέπει να γίνεται στο
σύστημα Ν65—84,
) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδρομίου επ
υδάτινης επιψάνειας,
δ) σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων
διαδρόμου

έκτακτης ανάγκης,
ε) σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου
ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα καθώς και
σε περιοχές που αναψέρονται στην παρ. Ι
ου άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης
για
την
εκμετάλλευσής
του,
και
εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την
αποεπιβίβαση των επιβατών,
του
ενημερότητα
φορολογική
στ)
αιτούντος.
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός
ου τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
ιροκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό
ττώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε
ιτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και
εκκαθάριση,
η) αντίγραψο της υποβληθείσης στην
αρμόδια φορολογική αρχή δήλωσης
έναρξης εργασιών ή της δήλωσης
μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος με
εκμετάλλευση
αντικείμενο
την
αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας,
θ) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο
ιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (2.500) υπέρ
ου Ελληνικού Δημοσίου. Το κν λόγω
ιαράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον
,ναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ)
1450189001 «Λοιπά παράβολα», και
ι) νομιμοποιητικά έγγραψα του νομικού
ιροσώπου, σύμψωνα με την Περ. α της
ιαρ. Ι του άρθρου 7.
Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος
‘όμου για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών από την έναρξη ισχύος της Παρούσης
διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της
ροσωρινής άδειας λειτουργίας, ψορέας

ειτουργίας

που

διαθέτει τουλάχιστον

έσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη
ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία
υδατοδρομίων, τα οποία έχουν την
ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού,
του ορίζεται από τον ψορέα λειτουργίας
ου υδατοδρομίου με καθήκοντα την
ασφαλή ττρόσδεση των υδροπλάνων στην
τροβλήτα, τον έλεγχο

ασΦαλείας των
θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάψος
και την εύρυθμη επιβίβαση / αποβίβαση
και

μετακίνηση

των

επιβατών

στους

ώρους του υδατοδρομίου.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, Το
Γ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς την πληρότητά
:ους, τα οριζόμενα στην παρ. 4
δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον
ενδιαψερόμενο
για
την
απόκτηση
τροσωρινής
λειτουργίας
άδειας
αεροδρομίου επί υδάτινης επιψάνειας κα

στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλε
αντίγραψο του ψακέλου:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
τροκειμένου να εξετάσει, σε συνεννόηση
με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού κα
\εροπορίας, τυχόν και καθ’ οιονδήποτε
:ρόπο εττηρεασμό των εττιχειρησιακών
ειτουργιών του Πολεμικού Ναυτικού κα
:ης Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων
ταραμέτρων της Εθνικής Άμυνας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
Επενδύσεων
και
Ναυτιλιακών
του
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ ελάχιστον
ητήματα
παραχώρησης
της
εκμετάλλευσης
χώρων
λιμένων,
καθορισμού των λιμενικών ζωνών και
συμβατότητας των προτεινόμενων έργων
ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του
ιμένα και τα επισυναπτόμενα στο
Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.
‘) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας,
εροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Αρχής
Πολιτικής
Αεροπορίας
(Α.Π.Α.),
τροκειμένου
να χωροθετήσουν τον
διάδρομο
προσθαλάσσωσης
αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα
απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν
ις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων
καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να

Εξετάσουν

οδηγιών

τεύχη

τα

του

δατσδρομίου που έχουν υποβληθεί.
5) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου
(Λ.Σ.)-Ελληνικής

Σώματος

ιμενικού

κτοψυλακής (ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου
\Ιαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να
την
ελάχιστον
Εξετάσουν
κατ
<αταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής
πό πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοίας,
επισυναπτόμενα

α

‘δατοδρομίου

το

και

σχέδια,

ντιμετώπισης

Εγχειρίδιο

στο

Έκτακτων

Σχέδιο

Καταστάσεων

νάγκης του υδατοδρομίου.
Υπηρεσίες

ανωτέρω

Ι

οψείλουν

να

5ιατυπώσουν τη γνώμη τους εντός δέκα
την
από
ημερών
εργάσιμων
:10)
ημερομηνία παραλαβής του Τεχνικού
4ακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ.
ε αυτές.
-

εκπρόθεσμη διατύπωση της γνώμης επ

5ικαιολογητικών του τεχνικού ψακέλου
.σοδυναμεί με αποδοχή αυτών.
:τη συνέχεια η Επιτροπή Υδατοδρομίων
5ιενεργεί επιθεώρηση των χώρων και με
ην

προϋπόθεση

ποβληθέντος
Εντός

πληρότητας του

της

ψακέλου,

εξήντα

(60)

την

από

ημερών

κατάθεσης

ημερομηνία

αργότερο

το
της

αίτησης.

πλήρη και αιτισλονημένη
ναψορά στο ΙΕ.Μ., το οποίο, με βάση
ιυτή την αναψορά, εισηγείται προς τα

ποβάλλει

ιρμόδια

όργανα

των

Υπουργείων

‘ποδομών και Μεταψορών και Ναυτιλίας
ιαι Νησιωτικής Πολιτικής την έκδοση
ισινής

απόψασης

προσωρινής

άδειας

δατοδρομίου.
3. Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας
ιρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον
ιαρακάτω εξοπλισμό και μέσα:
χ) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα
ιυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από
ρία (3) έως δέκα (10) μέτρα, απαιτείται να
Είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη Περιοχή
το έδαψσς. Μπορεί να συνοδεύεται από
του
συχνότητα
λειτουργίας
η
ερσδρομίου, εψόσον έχει ορισθεί.
3) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμσύριο
<ατάλληλων

διατάσεων

απαιτείται

να

Είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στον
ώρσ του αεροδρομίου ώστε να είναι
Εύκολα ορατό. Αντί για ανεμούριο είναι

49

δυνατόν

να

τοποθετηθεί
ένας
ανεμοδείκτης σε σχήμα «Το. Τόσο το
ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης οε
σχήμα «Το απαιτείται να ψωτίζονται, ώστε
ια είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση
μειωμένης ορατότητας.
) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σημεία
ια αγκυροβόλιο ή για πρόοδεση των
υδροπλάνων

όταν

αυτά

δεν

ρησιμοποιούνται. Τα σημεία αυτά Πρέπει
α προστατεύονται από τους ανέμους ή να
είναι
αρκετά
σταθερά,
ώστε
να
ιροστατεύουν τα υδροπλάνα από την
επίδραση Των ιοχυρότερων ανέμων που
ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
δ) ΣΩΣΙ ΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το
σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου
απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο μη
ψουσκωτού τύπου, προσδεμένο σε σχοινί
μήκους Τριάντα (30) μέτρων, έτοιμο για
άμεση χρήση οποιαδήποτε στιγμή.
ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το
σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου
ιρέπει να υπάρχει σκάψος ταχύπλοο
ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων
με εξωλέμβια μηχανή, εψοδιασμένο με τις
τ.ροβλεπόμενες άδειες, έτοιμο προς χρήση
ανά πάσα στιγμή.
στ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Δίπλα από Το σημείο
στάθμευσης του υδροιτλάνου απαιτείται
‘α υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός
εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλοι για
ρήση σε πυρκαγιά καυσίμων κα
ηλεκτρολογική, τουλάχιστον τρεις (3) ανά
κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον
τέντε (5) λίτρων πυροσβεστικού υλικού.
Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, κατά τους
ελέγχους που θα διενεργήσει στους
(ώρους του Υδατοδρομίου, οψείλει να
ελέγξει και να βεβαιώσει την ύπαρξη του
ανωτέρω

εξοπλισμού

και

μέσων

εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη η
οποία αποστέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντόζ
τέντε (5) εργασίμων ημερών από τη
διενέργεια της επιθεώρησης, Προκειμένου
:ο Τ.Ε.Μ. να εισηγηθεί τη χορήγηση
τροσωρινής
άδειας
λειτουργία
επιψάνειας.
αεροδρομίου επί υδάτινης
7. Για τον εψοδιασμό των υδροπλάνων με
καύσιμα και για όσο διάστημα ισχύουν ο
τρσσωρινές

άδειες

λειτουργίας,

5-ο

εφαρμόζεται αναλογικά το ιτ.δ. 293/198Ε
(Α’ 129) οχετικά με τις πετρελεύσεις των
τλοίων.
Για την εφαρμογή των εν λόγω
διαδικασιών ασψάλειας σε υδατοδρόμια,
ο αερομεταΦορέας οφείλει να διαθέτε
πιστοιτοιημένο
και
εκτταιδευμένο
τροσωπικό σύμφωνα με τον Εθνικέ
Πολιτικήι
Κανονισμό
Ασφαλείας
εροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Ειδικότερα, σ
κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι
υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του
αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της
ττήσεις από ή προς υδατοδρόμιο και γιο
:ον έλεγχο των εττιβιβαζόμενων επιβατών,
(ειραποσκευών ή και αποσκευών τους,
καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του
αεροσκάψους μετά από την αποβίβαση
:ων επιβατών για τη διαπίστωση της μη
ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων,
σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ τηι
Γεχνικής Οδηγίας Ασφάλειας αριθμ. :1
(Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού Προγράμματοι
Αεροπορίαι
Πολιτικής
σψάλειας
(Ε.Π.Α.Π.Α.) και όσα προβλέπονται στ
του
ασψάλειας
τρόγραμμα
αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από τη
.

.

ΠΑ».

ρθρο 10 του ν. 4663/2020
ιάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση στοιχείων
Άρθρο ό
Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. ιδειών και ανάκληση αδειών
663/2020 προστίθεται νέο δεύτεροι. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια
εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ωςίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι
αορίστου διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι,
εξής:
εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., η
«3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των ελευταία είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα
.

οδηγιών υδατοδρομίου που ιροβλεπόμενα στον ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του2. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει
υδατοδρομίου, γιαδιάρκεια ισχύος ίοη με τη διάρκεια ισχύος της
άδειας
κατόχου
επί τωνσύμβασης υδατοδρομίου, η οποία σε κάθε
τροποποίηση
οποιαδήποτε
δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του ιερίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
:εχνικού φακέλου της παραγράψου 1 του ιέντε (5) ετών.
άρθρου 7, ακολουθούνται οι διατάξεις του Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνετα
υποχρέωσημε όμοια πράξη με την πράξη χορήγησής της,
την
9
χωρίς
άρθρου
τονκατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το
από
καταβολής
παραβόλου
.Ε.Μ. και ττροσκόμισης της νέας σύμβασης
ενδιαφερόμενο.
υδατοδρομίου
επίκειτα
και των νομιμοττοιητικών εγγράφων
που
Ειδικότερα σε περίπτωση
ιέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί ου κατόχου της άδειας λειτουργίας. Για την
υδατοδρόμιο, το οποίο έργο θα επηρεάζεανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
υδατοδρομίου,δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου
του
:η
λειτουργία
:ευχών

υποβάλλεται

από
τον
αιτούντα από τον ενδιαφερόμενο.
διάγραμμα λιμένα,
:οιτογραψικό
περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης
Ο ‘ε
συντεταγμένες
του
οποίου
είνα υδατοδρομίου, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την ανάκληση
εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣ :ης απόψασης της άδειας λειτουργίας του
37), Θεωρημένο από τον αρμόδιο ψορέα υδατοδρομίου. Η ανάκληση της απόφασης άδειας
σε Θέματα διοίκησης, λειτουργίας κα
στο
οποίς
εκμετάλλευσης,
αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας,

ειτουργίας υδατοδρομίου γίνεται με όμοια πράξη
με αυτήν της χορήγησής της.
3. Με εξαίρεση Τροποποιήσεις επί των τευχών
οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή
αλαιού αιγιαλού και της καθορισμένηι ων στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου,
:ώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της ια
οποιαδήποτε
τροποποίηση
επί
των
Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί 5ικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού
Ξξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και ακέλου της παραγράψου 1 του άρθρου 7,

α αντίστοιχα Φύλλα της ΕΦημερίδας της ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς
(υβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευτεί ην υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον
ι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της ΕνδιαΦερόμενο.
ερσαίας και Θαλάσσιας ζώνης του Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής,
ουριστικού λιμένα, καθώς και οι <αταβάλλεται παράβολο ύψους Πεντακοσίων (500)
ριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και Ευρώ υπέρ Του Ελληνικού Δημοσίου. Με την
ιαλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης,
υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης,
β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του
φοτεινόμενα νέα έργα,
ταραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο
αγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση ου Κρατικού Προϋπολογισμού και εμψανίζετα
στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ)
ώρου,
αδ) σι Θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή 1450189001 «Λοιπά τταράβολα».
σκαψών,
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
κα και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να
υφιστάμενες
χρήσεις
αε)
οι
:ροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου,
δραστηριότητες του λιμένα.
Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές
αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους συνθήκες.
τεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ι Για κάθε αλλαγή της νομικής μορψής της
Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο
διενέργειας
επιθεώρησης, ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. χωρίς
αιτή ματος
αττοδεικτικό :ην
και
το
παραβόλου,
υποχρέωση
υποβάλλεται
καταβολής
καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω τροοκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του
ταράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού :εχνικού φακέλου. Το Τ.Ε.Μ., μετά από την έγκριση
επικαιροποιημένων
Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον :ων
τευχών
οδηγιών
\ναλυτικό Λογαριασμό Εσάδου (ΑΛΕ) υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης
:ων διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την
1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με Κοινή απόφαση των Υπουργών έκδοση νέας άδειας.
Υποδομών
Οικονομικών
και
και 5. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με την
ανωτέρω
παραβόλου, τράξη της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση
ύψος
του
<αμβάνοντας υπόψη τις υψιστάμενει ου κατόχου της προς το Τ.Ε.Μ. Η άδεια
οικονομικές συνθήκες.».
.ειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη
όμοια με την πράξη της χορήγησής της, μετά από
σχετική αίτηση του κατόχου της προς Τ.Ε.Μ. κα
σύμφωνη γνώμη του κατόχου αδείας ίδρυσης του
υδατοδρομίου.
β) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορε
να αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν

έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του
δατοδρομίου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στ
ΊΕ.Μ. και η άδεια ανακαλείται με πράξη όμοια με
ην πράξη χορήγησής της.
) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσηι
άδειο
και
ανακαλείται
η
.δατοδρομίου
ειτουργίας του.
5) Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδεια
δατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα
ι υπηρεσίες της παραγράψου Α.1 του άρθρου 9.
Ξ) Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείτα
υτοδικαίως με πράξη όμοια με την πράξη
ορήγηοής της, έπειτα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ.,
άν εντός Πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της, δε
έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.
ρθρο 24 του ν. 4663/2020
δάτινα πεδία
Στο άρθρο 24 του ν. 4663/2020, α) στηνί. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια
ιερ. γ της Παρ. 2 προστίθεται δεύτερουπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία
Εδάψιο, β) προστίθεται παρ. 7 και τομε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής
εροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α. και
άρθρο 24 διαμορΦώνεται ως εξής:
ρθρο &

.

κατόπιν σύμψωνης γνώμης της Διεύθυνσης
Υπουργείου
του
Ναυσιπλοίας
σψάλειας
<Αρθρο 24
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από
‘δάτινα Πεδία
λειτουργίας
ή του
Φορέα
του
1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από τηναίτηση
Πολεμικού ενδιαψερομένου για χορήγηση άδειας λειτουργίας
υπηρεσία
του
ιρμόδια
Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιεςή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή για πτήσεις
.πηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις ενικής αεροπορίας από Φυσικό ή νομικό
ιρμόδιες υΠηρεσίες της Α.Π.Α. και κατόΠιν ιρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια
κα
Ναυτικού
Πολεμικού
του
γνώμης της
Διεύθυνσηςυπηρεσία
3ύμψωνης
σψάλειας Ναυσιπλοίας του Υπουργείου συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά ου οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο
γεωγραψικές
στις
αναψορά
με
πό αίτηση του Φορέα λειτουργίας ή του ιεδίσ,
Ενδιαψερομένου για χορήγηση άδειαςσυντεταγμένες του συστήματος ‘λΙ.α.584.
ειτουργίας ή άδειας ίδρυσης κα β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης
ειτουργίας ή για πτήσεις γενικής ιεριοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της
αεροπορίας από Φυσικό ή νομικό ιαρ. 1(α) μεριμνούν νια την αποτύπωση ή
φόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στηνενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή
Πολεμικού τλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για
του
υπηρεσία
αρμόδια
Ναυτικού και συνοδεύεται από τον ην ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών κα
χντίοτοιχο ναυτικό χάρτη, επί του οποίου υπηρεσιών εναέριας κυκλοΦορίας. Η αρμόδια
ποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο ιεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνειτο
τεδίο, με αναψορά στις γεωγραψικές .Ε.Μ. και τον ενδιαψερόμενο για την έγκριση ή
απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
υντεταγμένες του συστήματος
3) Σε περίΠτωση έγκρισης της αιτούμενης ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και
υδάτινης περιοχής ως υδάτινου πεδίου, ο αποτυπωθεί ή ενσωματωθεί στους ναυτικούς
ή στους πλοηγούς δύνανται να
ιπηρεσίες της παρ. 1(α) μεριμνούν για την άρτες
αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτής στους ρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.
‘αυτικούς χάρτες ή πλοηγούς κα δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο Πεδίο δεν μττορε
αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την1α χρησιμοποιηθεί πριν από την αποτύπωση ή

5:3

ενημέρωση

λιμενικών: ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς
αρχών
και
εναέριας άρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες της Παρ.
κυκλοψορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του 1(α).
Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. 2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
των

αρμόδιων
υπηρεσιών

και τον ενδιαψερόμενο για την έγκριση ή α) εψόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5
απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου. ου ν. 3937/2011 (Α 60) για τις περιοχές που
‘) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθε’ι ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία τη
και αποτυπωθεί ή ενσωματωθεί στους ψύσης καιτου τοπίου,
‘αυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς β) εψόσον το αεροσκάψος δεν προέρχετα
δύνανται να χρησιμοποιούνται από απευθείας από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται
οποιονδήποτε.
απευθείας σε άλλη χώρα,
6) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο πεδίο ) εψόσον το αεροσκάψος δεν Προέρχεται απέ
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από άλλο υδάτινο Πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημέν
ην αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτού υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.
στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή 6) εΦόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια τηι
τλοηγούς από τις υπηρεσίες της παρ. 1(α). αεροπορικής ημέρας,
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται: ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας
α) εψόσον τηρούνται οι διατάξεις του κυκλοψορίας στα πλευρικά όρια των Τερματικών
άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α 60) για τις Περιοχών (ΤΜΑ),
εεριοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με ων Ζωνών Ελέγχου (ΠΓ) και των Ζωνών
ην προστασία της ψύσης και του τοπίου, Κυκλοψορίας Αεροδρομίων (ΑΤΖ) και εκτός των
β) εψόσον το αεροσκάψος δεν προέρχετα \παγορευμένων ή ΤΙεριορισμένων Περιοχών που
απευθείας από άλλη χώρα ή δεν τροβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της
κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
Πολιτικής Αεροπορίας,
,) εψόσον το αεροσκάψος δεν προέρχεται στ) εψόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάψους έχει
από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με
αδειοδοτημένο
υδατοδρόμιο
ή οποιοδήποτε πρόσψορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον
αεροδρόμιο. Στα υδάτινα πεδία που ώρες πριν από την άψιξή του, για την πρόθεση
καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ.7, τροσέγγισης στην Περιοχή δικαιοδοσίας της,
επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση με ινωρίζοντας παράλληλα την ακριβή περιοχή
αεροσκάψος,
αποθαλάσσωσης
ή προσθαλάσσωσης του
δ) εψόσον η πτήση εκτελείται κατά τη αεροσκάψους εκ των εγκεκριμένων υδάτινων
διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
τεδίων της παρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του
ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών αεροσκάψους με δική του ευθύνη και μέριμνα
εναέριας κυκλοψορίας στα πλευρικά όρια ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις
:ων Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των αρμόδιες υπηρεσίες για τις ιδιομορψίες και τους
ωνών Ελέγχου (Τ) και των Ζωνών κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια
Κυκλοψορίας Αεροδρομίων (ΑΤΖ) και εκτός τεριοχή, συμμορψούμενος πλήρως με τους
:ων Απαγορευμένων ή Περιορισμένων κανονισμούς και τις διατάξεις ασψαλείας πτήσεων
Περιοχών που προβλέπονται από τους και ναυσιπλοίας. Στην περίπτωση έκτακτων
διεθνείς κανονισμούς
εροπορίας,
στ)
εψόσον
αεροσκάψους

της

Πολιτικής καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να
έχουν προβλεψθεί, ο κυβερνήτης, με δική του

ο
κυβερνήτης
του ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικές
ενημερώσει την 5ιαδρομές
(από
έχει
ή προς αδειοδοτημένο
αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε δατοδρόμιο
ή/και
υδάτινο
πεδίο)
προς
φόσψορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες ιροσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση,
πάντα
φιν από την άψιξή του, για την πρόθεση υμμορψούμενος με τους κανονισμούς και τι
ιροσέγγισης στην Περιοχή δικαιοδοσίας διατάξεις ασψάλειας πτήσεων και ναυσιπλοίας. Γιο
ης, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή ιτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές,
ιεριοχή
αποθαλάσσωσης
ή ιτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσει
ιροσθαλάσσωσης του αεροσκάψους εκ ιολιτικήςπροστασίας, η ενημέρωση στην αρμόδιο

:ων εγκεκριμένων υδάτινων πεδίων της Λιμενική Αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη
ταρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, Πάντως όμως
αεροσκάψους με δική του ευθύνη και έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων ατυχήματος,
από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες νια τις ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία,
ιδιομορψίες και τους κινδύνους που μέσω αμψίδρομης ραδιοτηλεψωνικής ζεύξης
τιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσιο (ναυτιλιακο-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες
τεριοχή, συ μμορψούμενος πλήρως με Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάψους με την
:ους κανονισμούς και τις διατάξειι αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της
και αποθαλάσσωσης του
ασψαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην τροσθαλάσσωσης
να
υποχρεούται
οποίος
ο
ερίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, αεροσκάψους,
οι οποίες δεν δύναται να έχουν συμμορψώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου
φοβλεψθεί, ο κυβερνήτης, με δική του \ιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου
ευθύνη μπορεί να προτείνει εναλλακτικέι ιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο η) εψόσον κατά την προσθαλάσσωοη και
υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προι αποθαλάσσωση του αεροσκάψους δεν επιχειρείται
ιροσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα ττήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτό
συμμορψούμενος με τους κανονισμούι σκάψη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστα
και τις διατάξεις ασψάλειας πτήσεων κα επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
έκτακτηι 3) εψόσον κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της
πτήσεις
Για
αυσιτιλοΐας.
ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσειι δάτινης επιψάνειας, το αεροσκάψος κινείται σε
ιυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσειι τπόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά
ιολιτικής προστασίας, η ενημέρωση οτη 3κάψη και λοιπά πλεούμενα, τηρώντας τις
αρμόδια Λιμενική Αρχή μπορεί να γίνει κα 5ιατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση
βραχύτερη προθεσμία τιρότερηι (ανονισμών Λιμένων,
με
ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε .) εφόσον υψίοταται πλησίον του υδάτινου πεδίου
κάψος ή και κατάλληλη υποδομή νια την ασψαλή
α μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,
εψόοον υπάρχει συνεχής ανοικτή Ξτιιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του
αμψίδρομης ιεροσκάψους. Το σκάψος πληροί τις προϋποθέσεις
επικοινωνία,
μέσω
ραδιοτηλεψωνικής ζεύξης (ναυτιλιακο ου άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν από
αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες ην προσθαλάοσωση και την αποθαλάσσωση
Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάψους ίλεγχο ασψάλειας του υδάτινου πεδίου. Με
αεροσκάψους
κυβερνήτη του
με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη Ξυθύνη του
και 5ιενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες
διάρκεια της προσθαλάοσωσης
αποθαλάσσωσης του αεροσκάψους, ο 3χετικά με τους ελέγχους ασψαλείας επιβατών,
οποίος υποχρεούται να συμμορψώνεται ιποσκευών και ψορτίου, με χρήση ψορητών
με τις οδηγίες του αρμόδιου Λιμενάρχη ή, 3υσκευών,
ιν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιουκ) εψόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάψους
νωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία
.ιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας,
ι) εψόσον κατά την προσθαλάσσωση και εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο
ιτιοθαλάσσωση του αεροσκάψους δεν ου σχεδίου πτήσης.
Ξπιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαψών
ιληθυομό, πλωτά σκάψη και λοιπάσε υδάτινο Πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξ
ιλεούμενα κάτω από το ελάχιστο(6) ζεύγη ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή
Ξτιιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων ιροσθαλάσοωση και αποθαλάσοωση κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Στις
500) ποδών,
αυτές δεν προσμετρώνται οι πτήσεις
επ’κινήοεις
ελιγμών
διενέργεια
κατά
τη
3) εψόσον
οι πτήσεις για
και
αεροπορίας
ης υδάτινης επιψάνειας, το αεροσκάφος ενικής
<ινείται σε απόσταση ασψαλείας απόαεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση,
ενθρώπους, πλωτά οκάψη και λσιπάκαθώς και σι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
ιλεούμενα, τηρώντας τις διατάξεις του1β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και

.Κ.Α.Σ.
και των κατά περίπτωση Μεταψορών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός
Κανονισμών Λιμένων,
κινήσεων αεροσκαψών σε υδάτινο πεδίο κατά
εψόσον
ι)
υψίσταται πλησίον του υδάτινου ιερίπτωση και ανά υδάτινο πεδίο. Στην Ιδια
[εδίου σκάψος ή και κατάλληλη υποδομή ιπόψαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και ο
ια την ασΦαλή επιβίβαση και αποβίβαση ιροϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την
ων επιβατών του αεροσκάψους. Το ·ροποποίηση του αριθμού κινήσεων αεροσκαψών
κάψος πληροί τις προϋποθέσεις του ε υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη σχετική
άρθρου 13 και διενεργεί μία (1) ώρα πριν επτομέρεια.
ιπό την προσθαλάσσωση και την 1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάψους είνα
ιποθαλάσσωση έλεγχο ασψάλειας του υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάψους σε
ιδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του ύλες τις ψάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, σ
κυβερνήτη
του
αεροσκάψους κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος γιο
διενεργούνται
Οι
προβλεπόμενες α διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου
5ιαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους τεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση
ισψαλείας επιβατών, αποσκευών κα τροσθαλάσσωοης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
ορτίου, με χρήση Φορητών συσκευών,
και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στιι
κ) εψόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάψους ιειτονικές επιψάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε
‘νωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη τρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωήι
υπηρεσία
εξυπηρέτησης
εναέριας και περιουσίας.
κυκλοψορίας το κλείσιμο του σχεδίου 5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάψους είνα
ιτήση ς.
υπεύθυνος για την ασψαλή διακίνηση του
3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκάψους σε όλες τις ψάσεις της πτήσης από ή
αεροσκαψών σε υδάτινο πεδίο δεν μιτορε τρος υδάτινο πεδίο. Για την εψαρμογή των εν λόγυ
‘α υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη ανά διαδικασιών ασψαλείας σε υδάτινα πεδία, ς
αεροπορική
εταιρεία,
δηλαδή αερομεταψορέας
οψείλει
να
διαθέτε
τροσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση κατά εκπαιδευμένο και πιστοποιη μένο προσωπικά
·η διάρκεια της ίδιας αεροπορικής σύμψωνα με τον Ε.Κ.Α.Π.Λ. Ειδικότερα, ς
ημέρας.
Στις
κινήσεις
αυτές
δεν κυβερνήτης του αεροσκάψους είναι υπεύθυνος γιο
τροσμετρώνται
οι
πτήσεις
γενικής :ον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών,
και
αεροπορίας
οι
πτήσεις
για ειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς κα
αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα κα ιια τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάψους μετώ
διάσωση, καθώς και οι περιπτώσεις από την αποβίβαση των επιβατών για τη
έκτακτης ανάγκης.
διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων
β) Με απόΦαση του Υπουργού Υποδομών αντικειμένων, σύμψωνα με το Παράρτημα 4Γ της
και Μεταψορών μπορεί να τροποτιοιείτα ΓΟΛΙ του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο
ο αριθμός κινήσεων αεροσκαψών σε τρόγραμμα ασψάλειας του αερομεταψορέα που
υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.
υδάτινο πεδίο. Στην ίδια απόψαση 6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης,
καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και ο αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαψών
τροϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι έλεγχο σε
υδάτινα πεδία,
ο χειριστής
και ο
ια την τροποποίηση του αριθμού εκμεταλλευόμενος
το
αε ρ ο σ κάψο ς
είναι
κινήσεων αεροσκαψών σε υδάτινο Πεδίο, συνυπεύθυνοι για:
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. α) την εψαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
Ο κυβερνήτης του αεροσκάψους είνα β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή
υπεύθυνος για τη λειτουργία του [ράγματα,
αεροσκάψους σε όλες τις ψάσεις της ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα
ττήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του εναέριας κυκλοψορίας, ασψάλειας πολιτικής
αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για να ιεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ασψάλειας
διαπιστώσει την καταλληλότητα του ιτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου,
υδάτινου πεδίου,
υπολογίζοντας τη 5ημόσιας ασψάλειας, εθνικής άμυνας και για κάθε
διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου
.

αιτοθαλάσσωσης, τις Θέσεις και το ύψος τεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του
εμποδίων οτο υδάτινο Πεδίο και στιςάρΘρου 23.
ιειτονικές επιψάνειες, καθώς και να
αμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία
:ης ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. 0 κυβερνήτης του αεροσκάψους είνα
υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του
αεροσκάψους σε όλες τις ψάσεις της
ττήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την
εψαρμογή των εν λόγω διαδικασιών
πεδία,
ο
σε
υδάτινα
ασψαλείας
διαθέτε
να
οψείλει
χερομεταψορέας
πιστοποιημένο
και
εκπαιδευμένο
τροσωπικό σύμψωνα με τον Ε.Κ.Α.Π.Α.
του
κυβερνήτης
Ειδικότερα,
ο
αεροσκάψους είναι υπεύθυνος για τον
έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών,
(ειραποσκευών ή και αποσκευών τους,
καθώς και νια τον έλεγχο των χώρων του
αεροσκάψους μετά από την αποβίβαση
ων επιβατών για τη διαπίστωση της μη
ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων,
σύμψωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΛΙ
ου Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο
του
ασψάλειας
ιρόγραμμα
αερομεταψορέα που έχει εγκριθεί από την
Π .Α.
περιπτώσεις
Στις
ανωτέρω
5.
φοσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και
3δατοδρόμησης αεροσκαψών σε υδάτινα
.

εδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος
ο αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
ι) την εφαρμογή των διατάξεων του
α ρ όντο ς,
3) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε
φόσωπα ή πράγματα,
) παράβαση των όρων και περιορισμών
κυκλοψορίας,
εναέριας
ε
Θέματα
τσψάλειας πολιτικής αεροπορίας από
κνομες ενέργειες, ασψάλειας πτήσεων,
ελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου,
5ημόσιας ασψάλειας, εθνικής άμυνας και
ια κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση
ου υδάτινου πεδίου, εψαρμοζομένωντων
<υρώσεων του άρθρου 23.
7. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
τπό την έναρξη ισχύος της παρούσης
5ιάταξης, σε υδάτινα πεδία επιτρέπεται,
ιροσωρινά το πολύ για ένα (1) έτος από
ην έναρξη λειτουργίας τους έως την
έκδοση

της

άδειας

λειτουργίας

υδατοδρομίου»

ή

της άδειας ίδρυσης κα
ειτουργίας
υδατοδρομίου,
η
τραγματοποίηση και τακτικών επιβατικών
ιτήσεων υδροπλάνων, εψόσον Ισχύουν

σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι τοποθετημένη πλωτή προβλήτα

ή

υπάρχει κατάλληλη σταθερή προβλήτα για
:ην πρόσδεση του υδροπλάνου και την
ασψαλή
επιβίβαση/αποβίβαση
των
επιβατών του.
β) ‘Εχει ορισθεί, από τον αιτούντα του
υδάτινου πεδίου, Φορέας λειτουργίας του
υδάτινου
πεδίου
που
διαθέτε
ουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με
αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία
στη λειτουργία υδατοδρομίων τα οποία
έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του
τροσωπικού, που ορίζεται από τον Φορέα
ιειτουργίας του Υδάτινου Πεδίου με
καθήκοντα την ασψαλή πρόσδεση των
υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο
ασψαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με
:αχύπλοο σκάψος και την εύρυθμη
επιβίβαση / αποβίβαση και μετακίνηση
:ων επιβατών στους χώρους του υδάτινου
τεδίου.».

ρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3 103/2003
ρθρο 7
Γα δύο Πρώτα εδάψια της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν.δ.714/1970 (Α’ 238) 3. Στο άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α)
αντικαθίστανται
και
παρ.
3 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παρ.15
η
εδάψιο βτου Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α’),
διαμορψώνεται ως εξής:
τροστίθεται παράγραψος 3 ως εξής:
«3. Η Υ.Π.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη «3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Δημόσιας
ταροχής
υπηρεσιών
ασΦάλειας Γάξης και Μεταψορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο
αερομεταψορών, όπως ορίζονται στο (ρόνος ανάληψης από την Υπηρεσία Πολιτικής
Εθνικό Πρόγραμμα Ασψάλειας Πολιτικής
εροπορίας, σε αερολιμένες ευθύνης της
ΠΑ., τις οποίες, εψόοον παρίστατα
σχετική ανάγκη, μπορεί να αναθέτε
σύμψωνα με τις διατάξεις περί σύναψης

εροπορίας των υπηρεσιών επί θεμάτων
φοστασίας της ασψάλειας, που προβλέπονται
την Προηγούμενη παράγραψο, στους αερολιμένες
Ξυθύνης της. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να
τνατίθενται από την Υπηρεσία Πολιτικής

δημοσίων
συμβάσεων
σε
ιδιωτικές εροπορίας κατ’εξαίρεση και σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις
παροχής
υπηρεσιών :πιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασψαλείας. Από
ασψάλειας αερομεταψορών. Ο ακριβής ις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι
ρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για την
ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται με κοινή ιρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους
απόψαση των Υπουργών Προστασίας του ώρους των αερολιμένων.»
Πολίτη και Υποδομών και Μεταψορών.
πό τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν
θίγονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής

στυνομίας

νια

την

πρόληψη

κα

καταστολή του εγκλήματος στους χώρουι
ων αερολιμένων.».

ρθρο 8:
«Αρθρο ό

το άρθρο ό του ν. 4250/2014 (Α’ 74),

Ειτέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Κατάργηση της Ανώνυ μης Εταιρίας Εκμετάλλευσης
1. Η περ. ια της παρ. 2 αντικαθίσταται ωι και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων
Εξής:

Γ.Ε.Ο. Α.Ε. και μεταψορά των αρμοδιοτήτων της

Εκκρεμείς δίκες
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η
την έναρξη ισχύος του παρόντος το 1.
εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη
στο
ανώνυμη
Ξλληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται
3ύνολο των δικαιωμάτων και των Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών
.ποχρεώσεων της Εταιρίας και οι ,υτοκινητσδρόμων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο.
Εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος ,.Ε. (εΦεξής η Εταιρία), η οποία ιδρύθηκε με το ν.
Είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως 2938/2001 καταργείται.
<αι χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό
Από την κατάργηση της Εταιρίας ο
ιημόσιο, διεξαγόμενες στο όνομά του. 2.
της μεταβιβάζονται ως ακολούθως:
αρμοδιότητες
ιαδικαστικές πράξεις και ένδικα μέσα,
ιου ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρίας
τ. Είσπραξη διοδίων
ε εκκαθάριση και μετά, είναι νόμιμα.>).
.

Η Περ. γ της παρ. 4 τροποποιείται ως

Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών οτε
ιρος την αναψορά στον ν. 4548/2018
παθμό των Μαλγάρων μεταβιβάζεται στην εταιρία
Α’104) με τον οποίο καταργήθηκαν τα
Ξγνατία Οδός Α.Ε., η οποία τα εισπράπει γιο
άρθρα Ι έως 63δ και 90 έως 146 του ν.
ογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ωι
190/1920 (Α’ 216) και διαμσρψώνεται ως
εντολοδόχος του ΤΑΙ ΠΕΔ.
εξής:
<γ.

διορισμός

Ο

των

εκκαθαριστών

υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ
3ύμψωνα με την περ. (ι) της παρ. Ι του
άρθρου 12 του ν. 4548/2018 (Ν 104) και

Ι Η αρμοδιότητα είσττραξης διοδίων τελών στο
του Ακτίου και σι σχετικοί πόρο

3ταθμό

λεταβιβάζσνται στην Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία
<αι υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία

3υνεπάγεται αυτοδίκαια την παύοη της
ε την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΒΕΕ
εξουσίας των μελών του Διοικητικού
·ΕςΗ Α.Ε-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ)> και το
υμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου
5ιακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΒΕΕ-ΤΕΗ-ΔΊΟΔΙΑ ΑΚΤΊΟΥ», η
ιου είναι συναψείς με τη διαδικασία και
ποία έχει συσταθεί δυνάμει του, από 30.12.2008,
ο σκοπό της εκκαθάρισης, ασκούνται
Καταστατικού
και
Σύστασης
.υ μψωνητικσύ
αποκλειστικά από τους εκκαθαριστές.».
σ ινοπραξίας.
3. Οι περ. στ και ζ της παρ. 4
αντικαθίστανται ως εξής:
ιστ.

Οι

εκκαθαριστές

3. Βεβαίωση παραβάσεων
οψείλουν

να

ιροβούν άμεσα μετά την ανάληψη των ΗΙ αρμοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που
διενέργεια αφορούν στη μη καταβολή δισδίων και επιβολή
σε
τους
απογραψής των κινητών και ακινήτων, τα ιροστίμων μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε..
καθηκόντων

οποία κατά την παρ. 5 περιέρχονται στην
κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Η

Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων

έκθεση απσγραψής εγκρίνεται με κοινή αυτού
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών κα

‘ποδομών και Μεταψορών.

Η

αρμοδιότητα

λειτουργίας,

συντήρησης

και

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως
καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις Ευζώνους μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε.

ιέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από ολα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, για τα οποία έχε
η Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αρμοδιότητα η Εταιρία μεταψέρονται στην ΕΥΔΕ
αποτελέσματα
της
εκκαθάρισης Α. της Γενικής Γραμματείας ΔημόσιωνΕργων.
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των
οποία 5. Είσπραξη τελών μηχανημάτων
με
έκθεση
στην
Μετόχων
αναγράψονται

αίτια τα
οποία
τα
ιαρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων
μεταβιβάζεται
Διεύθυνση
στη
εκκαθαριστές
καταρτίζουν
τις έργου
Οι
Εφαρμογών
κα
οικονομικές καταστάσεις πέρατος της Ηλεκτρομηχανολογικών
Μηχανικού
Γενικής
Εξοπλισμού
(Δ13)
της
Εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από
ον μέτοχο της εταιρίας, δημοσιεύονται Γραμματείας Δημοσίων’Εργων.
πον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κα
Ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
αποδίδουν τις εισψορές και το υπόλοιπο
ιροϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών
εριουσίας στον μέτοχο. Από την
συνδέσεων με το εθνικό βασικό, δευτερεύον, κα
καταχώρηση της απόψασης του μετόχου
·ριτεύον οδικό δίκτυο, κατά την έννοια της παρ. 1
στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρία διαγράΦεται από το
ου άρθρου 1 του π.δ. 209/1998 (Α 169) και με την
μητρώο ανωνύμων εταιριών.)>.
Εξαίρεση των τμημάτων του δικτύου που διέτιοντα
1. Η περ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως
από συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και τα έσοδα
Εξής:
από τέλη χρήσης και πρόστιμα της Παρ. 7 του
ι5.α. Από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α
150)
ταρόντος, το σύνολο της περιουσίας της
μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Οδικών Τελών
ελληνικό
περιέρχεται
στο
Εταιρίας
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του
\ημόσιο, ως καθολικό διάδοχο της
‘πουργείου Υποδομών και Μεταψορών. Στις λοιπές
άλλων
άνευ
τήρησης
Εταιρίας,
τεριπτώσεις η αρμοδιότητα διαχείρισης και τα
διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος, με
σχετικά έσοδα μεταβιβάζονται στις κατά τόπον
ην επιψύλαξη του άρθρου 54Α του ν.
αρμόδιες περιψέρειες.
των
(Α
170)
Περί
174/2013
υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Η καταγραψή των υψιστάμενων κυκλοψοριακών
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
συνδέσεων, ο εντοπισμός των περιπτώσεων
Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του αυθαίρετης κατάληψης έκτασης μεγαλύτερης από
ταρόντος άρθρου απαλλάσσονται από ην εγκριθείσα, καθώς και σ εντοπιομός των
κάθε Φόρο, τέλος, εισψορά, καθώς κα ταράνομων συνδέσεων ανήκουν αποκλειστικά στις
δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή κα υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συντήρηση
τρίτου, :ου οικείου τμήματος του οδικού δικτύου και για
οποιουδήποτε
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των :η χορήγηση των αδειών κυκλοψοριακής σύνδεσης
ταγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, και λειτουργίας των συνδεόμενων επιχειρήσεων. Η
επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων είσπραξη των αποζημιώσεων από τις αυθαίρετες
υποθηκοψυλάκων
και
έμμισθων
ή κυκλοψοριακές
στην
συνδέσεις
ανήκει
κτηματολογικών γραψείων, των παγίων αρμοδιότητα
οικείων
των
περιψερειακών
και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του αυτοδιοικήσεων.».
ι. 2308/1995 (Α’114) υπέρ του ν.π.δ.δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η μεταγραψή οτ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
ή καταχώριση των ακινήτων και των
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γενικώς, που Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Κέντρου
Παρακολούθησης Διοδίων (5Α0Α)
μεταβιβάζονται από την εταιρία οτα Ελέγχου
ελληνικό Δημόσιο γίνεται, κατ’ αναλογία μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η
:ου άρθρου 1197 του Α.Κ., με καταχώριση ειτουργία του ανατίθεται στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας
στα οικεία βιβλία μεταγραψών, έκθεσης και Συντήρησης Εργων Παραχώρησης της Γενικής
του περιέχει τα απαιτούμενα από το Γραμματείας Δημοσίων ‘Εργων του Υπουργείου
άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία σχετικά με

όο

α

εμπράγματα

δικαιώματα

και

την ποδομών, Μεταψορών και Δικτύων.

αυτότητα των ακινήτων που αψορούν με
Κατά
εκκαθαριστών.
των

Ξπιμέλεια

ιαρέκκλιση κάθε άλλης γενικής

ή

Μισθώσεις

ειδικής

σύνολο τω
να -1 Εταιρία υττοκαθίσταται στο
απαιτείται
ω
οποίες
συμβάλλεται
στις
μίσθωσης,
υμβάσεων
ινημονεύονται
ή να προσαρτώνται
την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποίο
ιιστοιτοιητικά, οποιασδήποτε μορψής ή Εκμισθώτρια από
των υποχρεώσεων κα
σύνολο
στο
ττεισέρχεται
ρήσης, της Φορολογικής διοίκησης ή
της Εταιρίας από την έναρξη ισχύο
πιοιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιωμάτων
Από την παρούσα ρύθμιση
παρόντος.
ου
)ργανισμού ή εταιρίας ή Οργανισμών
που αναψέρονται στη’
οπικής Αυτοδιοίκηση ς (ΟΤΑ.) κάθε Εξαιρούνται οι συμβάσεις
Γταράγραψο 5 του παρόντος άρθρου.
3αθμού, ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις,
βεβαιώσεις
5ιοικητικές
εγκρίσεις,
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας
βεβαιώσεις
υηχανικών,
αρτηρίας Ακτίου-Πρέβεζας
υποθη κοψυλακείων ή κτηματολογικών
διάταξης,

δεν

‘ραψείων,

ή

πε ύ θ υ νε ς

δηλώσεις,

βεβαιώσεις,

λοιπές

Η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της

πιστοποιητικά,

Ακτίου-Πρέβεζας
σήραγγας
υποθαλάσσιας
Όπογραψικά διαγράμματα, αποσπάσματα
μεταψέρεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία κα
κα
διαγραμμάτων
τηματολογικών
υποκαθιστά την ΤΕΟ Α.Ε. και στην κοινοπραξία με
σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση
ΤΕΟ
Α.Ε.
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
επωνυμία
ην
ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν
ΤΡΙΚΑΤ
ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
αττοκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΟ1 Ε.Ε.-ΛΕΓΓΘΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ή βρίσκονται οε παραμεθόριες περιοχές». :ΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ
5. Η περ. δ’ της παρ. 5 τροποποιείται ως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ
τρος την αναψορά στο χρονικό σημείο του
ΑΕΚΤΕΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΚΑΤ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
τέρατος της εκκαθάρισης για τη μεταψορά
ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ και ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/ΠΡΕΒΕΖΑ», η
ων χρηματικών υπολοίπων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 8.8.2013
αι διαμορψώνεται ως εξής:
Συμψωνητικού Σύστασης Κοινοττραξίας.
«δ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα
υπόλοιπα 8. Εισψορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασψάλιστρα
:ραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
τεριέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ με την υπ αριθμ.
ιαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Κ41123/27.8.1977 υπουργική απόψαση εισψορά
·αμειακά

υπόλοιπα

και

κα 1% επί των καθαρών ασΦαλίστρων του κλάδου
Αριθμό αυτοκινήτων καταργείται. Αντ αυτής επιβάλλετα
Κωδικό
στον
μεταφέρονται
Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, εισψορά 0,6% υπέρ του Εττικουρικού Κεψαλαίου
συστήνεται με τις παραπάνω ‘ια την εκπλήρωση των σκοπών του.
του
>ποδομών

και

Μεταψορών

διατάξεις».
6. Η παρ. 7 τροποποιείται ως προς την ι. Συ μμετοχές σε Κοινοπραξίες-Συ μβάσεις
απαλοιψή της προθεσμίας για την έκδοση
ης κοινής υπουργικής απόψασης κα Γο σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η
εταιρεία πλην των αναψερόμενων στην παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Με απόψαοη του Υπουργού Υποδομών τερίπτωση α υττοπερίπτωση 1 και περίπτωση η
και Μεταψορών και του Υπουργού :ου παρόντος άρθρου λύονται διά του παρόντος
Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία αζημίως γιατο Ελληνικό Δημόσιο.
ιεπτομέρεια για την εψαρμογή του
Γο σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με
ταρόντος άρθρου.».
:ην Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και
αζημίως γιατο Ελληνικό Δημόσιο.
ια. Εκκρεμείς δίκες

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό
ημόσιο
υιτεισέρχεται
στο
σύνολο
των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας
και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως
και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο,
διεξαγόμενες στο όνομά του. Διαδικαστικές
ιράξεις και ένδικα μέσα, που ασκήθηκαν από τη
Θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση και μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, είναι νόμιμα.
ιβ. Διαχείριση συμβάσεων Οδικού Δικτύου
Η

αρμοδιότητα

διαχείρισης
της
και
ρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων
συντήρησης και έργων του Οδικού Δικτύου, καθώς
και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή Πρόκειται να
ανατεθούν μετά τις 26.3.2014, με βάση πιστώσεις
εγκεκριμένες πριν από την παραπάνω ημερομηνία,
μεταψέρεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
(ποδομών, Μεταψορών και Δικτύων.
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς
ψορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
ιδ. Η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από
Φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε
στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μεταβιβάζεται στην κατά τόπο
αρμόδια Περιψέρεια.
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των ψορέων
εκμετάλλευσης
αυτοκινητοδρόμων
την
εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς
ενώσεις, η οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του
ταρόντος ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας,
ανατίθεται στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία
Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τις διεθνείς
ενώσεις και να μεριμνήσει για την ομαλή συνέχεια
ως προς την εκπροσώπηση της χώρας σε αυτές.
3. Από την Κατάργηση της Εταιρίας:
α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως
εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς
δισδίων των
Μαλγάρων και του Ακτίου
μεταψέρεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και εντάσσεται αυτοδίκαια στην
εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., σε
Θέσεις
77)

αντίστοιχης

κατηγορίας,

κλάδου

κα

ειδικότητας. Το εν λόγω Προσωπικό κατατάσσετα
σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας,
ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις
αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν
ή απολαβές, ειδικά
αποδοχές
τρόσθετες
και
ονομασίας
οποιασδήποτε
επιδόματα
τροσωπικές διαψορές δεν διατηρούνται. Για τη
μεταψορά του ως άνω προσωπικού εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών,
Μεταψορών και Δικτύων.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης
τερίπτωσης της παρούσας παραγράψου, ως προς
:ο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίοτου χρόνου που υπηρετεί στην
προβλεπόμενες,
οι
εφαρμόζονται
εταιρία,
κατωτέρω στο άρθρο 19 παρ. Ι περίπτωση α,

β.

διατάξεις.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της
αρούοας παραγράψου, το προσωπικό του
άρθρου 12 παρ. Ι του ν. 2938/2001 που υπηρετε’
στην εταιρεία τίθεται σε διαθεσιμότητα, κατ’
εψαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράψου Ζ2
ης παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
όπως ισχύει, πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ του άρθρου 90
ου ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίο
μεταψέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο εργασιακό
καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την
απόψαση μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις,
κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με
α τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση
μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
δ. Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΟ ΑΕ, έστω και αν
δεν υπηρετούν σήμερα σε αυτό, οι οποίοι είχαν
υπαχθεί στο καθεοτώς του ν. 103/1975 για τη
ήψη εψ’ άπαξ βοηθήματος, δικαιούνται το
αναλογούν σε έκαστο ποσό του εν λόγω
βοηθήματος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
όμου, το οποίο καταβάλλεται σε βάρος των

—

τιστώσεων του ειδικού λογαριασμού που τηρείτα
από το ΤΕΟ ΑΕ, σύμψωνα με τις προβλέψεις της
ταρ. 9 του άρθρου 4 του ν.3075/2002 (Α 297). Για
ιην πιστοποίηση της καταβολής του εψ’άπαξ
βοη8ή ματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη

:ου Υπουργού Υποδομών, Μεταψορών κα
ικτύων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, στην οποία αναψέρονται ο
δικαιούχοι, ο ασψαλιστικός χρόνος εκάστου, το
ιοσό του καταβληθέντος σε έκαστο βοήθημα,
καθώς και το συνολικώς καταβληθέν ποσό.

ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω

υπαλλήλων, που
υπολογίζεται για τη χορήγηση εψάπαξ βοηθήματος
ου ν. 103/1975, προσμετρείται για τη θεμελίωση
και μόνο του δικαιώματος λήψης του εψάπαξ
βοηθήματος από τον οικείο τομέα πρόνοιας του
αμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Μετά
τη
δημοσίευση
του
παρόντος,
ιροϋπολογίζεται το ποσό του εψάπαξ βοηθήματος
‘ια όλους του δικαιούχους και πιστώνεται το ποσό
ης τυχόν υπολειπόμενης διαψοράς στον ειδικό
ογαριασμό του ν. 103/1975, που τηρείται στην
·ΕΟ ΑΕ από τα διαθέσιμα αυτής, για κάλυψη του

συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από
ην παραπάνω αιτία.
.

Εκκαθάριση

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η
Εταιρία τίθεται στη διαδικασία εκκαθάρισης του
άρθρου 40 του Καταστατικού της, όπως αυτό
κυρώθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2938/2001.
β. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών
και
Υποδομών,
Μεταψορών
Δικτύων
και
διορίζονται τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά
:η διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που
είναι συναψείς με τη διαδικασία και το σκοπό της
εκκαθάρισης, σύμψωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του παρόντος.
Με όμοια απόψαση καθορίζεται η αμοιβή των
εκκαθαριστών, η οποία βαρύνει την υπό
εκκαθάριση εταιρεία και ανατρέχει στο χρόνο
διορισμού τους.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη
δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν.
2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση
:ης εξουσίας των μελών του Διοικητικού
υμβουλίου, οι αρμοδιότητες του οποίου που είνα
συναψείς με τη διαδικασία και το σκοπό της
εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους
εκκαθαριστές.
.

5. Οι εκκαθαριστές οψείλουν με την ανάληψη των
καθηκόντων τους να δημοσιεύσουν δια του Τύπου
και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εψημερίδας
ης Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου
υποβάλλεται ατην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Μετά την 1.1.2015, η υποχρέωση δημοσίευσης
ισολογισμού στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ
κντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο
5ιαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ1
έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Ε.

π. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς
καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της
Εταιρίας, να εξοψλήσουν τα χρέη της και να
Εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Επίσης, οψείλουν
‘α προβούν άμεσα μετά την ανάληψη των
καθηκόντων τους σε διενέργεια απογραψής των
κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις
ης επόμενης παραγράψου περιέρχονται στην
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση
απογραψής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υποδομών,
και
Οικονομικών
Υπουργών
Μεταψορών και Δικτύων.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς κα
πέρατος
της
καταστάσεις
οικονομικές
σι
εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
με έκθεση των αιτίων τα οποία ιταρεμπόδισαν το
:έλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της
εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις
·ελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες
δημοσιεύσυν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών κα
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εψημερίδας
:ης Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές και το
υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
τεριουσίας στον μέτοχο.
η. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να
υπερβεί τη διετία από την ημερομηνία έναρξης της
εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράψεται από
:ο μητρώο ανωνύμων εταιριών. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών κα
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να
παραταθεί η διάρκεια της εκκαθάρισης και πέραν
της διετίας.

8. Η διάταξη της παραγράψου 21 του άρθρου 14
:ου ν. 3429/2005 (Α 314), όπως εκάστοτε ισχύει,
εψαρμόζεται αναλόγως για τους εκκαθαριστές της
Γ.Ε.σ. Α.Ε. και για οψειλές της υπό εκκαθάριση
εταιρείας που ανάγονται σε χρόνο πριν από τη
ανάληψη των καθηκόντων τους.
ι. Οι δαπάνες της εκκαθάρισης βαρύνουν την υπέ
εκκαθάριση εταιρεία.
5. α. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, το σύνολα
:ης περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται οτε
Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος με τη
επιψύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α
170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίε
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντο
άρθρου απαλλάσσονται από κάθε Φόρο, τέλος,
εισψορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του
ημοσίου

ή

και οποιουδήποτε τρίτου.

β. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των
τεριουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το
Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης
εριουσίας
ανατίθεται
στην
Υπηρεσία
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του
που ργείου Υποδομών και Μ εταψορών.
Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε
ποιχείου της κινητής περιουσίας της Εταιρίας που
ιεριέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ανήκει στο
4ορέα στον οποίο μεταβιβάζονται με τον παρόντα
όμο οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο
Ξττοπτεύον την ΤΕΟ Α.Ε. Υπουργείο Υποδομών,
‘νίεταψορών και Δικτύων, που έχει στο εξής την
Ξυθύνη για τη διαψύλαξη αυτών, καθώς και τη
5ιαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
5. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών
ογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην
‘πηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών
ου Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών και
μεταψέρονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του
ακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις
ιαραπάνω διατάξεις.
6. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόΦαση
ναψέρεται η ΤΕΟ Α.Ε. νοείται ότι αναψέρετα
κατά περίπτωση ο Φορέας, στον οποίο έχει
ιεριέλθει η σχετική αρμοδιότητα.

απόψαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταψορών και Δικτύων και του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από
:η δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του

7.

Με

ταρόντος άρθρου.)>.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
που προόλεπουν καταρηση

Καταρούμενες διαταξεις

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΡΝΙΟι ι

ρ)κιιΜιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ίΞ1-11Ν]Ο ΤΙΚΟΊ-

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

-

ΝΚ[λΟ

-·‘‘

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

-

ΚΙΕΚΑΞ

ΚΟΝΤΝΤ1ΝΟ ΚΕΚλ

κΕιΕυΞ

ΝΙΚΙ

ΡΙΙΕΟ1Χ)Ι1Κ1ΚΟ

Ρ’Ν \ΟΤΟΤ1

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΟΧΤΑΝΓ[ΝΟ ΤΙΑ1\Ν

τιιι

ΚΟΝ

\Νί1Χί)

ΜΊΝ[Χ)ΝΙ

ΝιχΝι

νιιυι

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ϊ\1-\Χ1

ΚΟ\Ν

[Ο1\Ν[ Ρ \ΚΙΟΤλΚΝ

ΙΟΑΡίΛΚΙΟΙΛΚΙ

Κ\Ι-Μ-\Ι Ι
ΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΊΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
νλι1ΕιΟ κικιιι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ
—

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

νΑί1ΕΙΟΚίκΙ[ΙΑ

Ρ[ΕΡ14ΚλΚ[’

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ιζι5,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΙ[Τ1ΛΠ[ νιν[ΤΙοΤΙ

ΤΠΕΟΟ1Ο5 ΟΚΥΕΑΚΛΚ1Ο

Τ11ΕΟΠΟΟ3 ΟΚΥΙ.ΑΚΛΚΙ$
29.10.2021 19.47

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙ1ΤΙλν1 νΛΙνΙΤ5ιΟτΙ
29102021 19.43

Μ ΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τ’ΤΙΑΝΟ ΡΕΓΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π ΕΤΣΑΣ

1·ΥίΙΑΝΟ ΡΙΙ
29.10.2021 19:41

Αριθμ. 320 / 13 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών>.

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2 του
π.δ.80/2016 και άρθρο 38 του ν.4412/2016), η έναρξη ισχύος της
μνημονευόμενης σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού
χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., από την
ημερομηνία υπογραφής της (7.10.2020) και όχι από την ημερομηνία
ανάρτησής της (5.11.2020) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), η οποία (σύμβαση) συνήφθη μεταξύ του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία»
(Ο.ΣΥ. Α.Ε.), ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης.

2.
Αναστέλλεται, έως και τις 31.12.2022, η υποχρέωση απόσυρσης από
την κυκλοφορία: 1) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου, 11) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δημόσιας χρήσης, ϋ) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ίν) των επιβατηγών δημόσιας
χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ, ν) των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που
εκμισθώνονται και νΙ) των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, που
εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών, με τη συμπλήρωση, κατά
περίπτωση, του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ή κυκλοφορίας αυτών.
3.
Ορίζεται ότι η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας στις περιπτώσεις
νήσων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, των χαρακτηριζόμενων και
των ήδη υφιστάμενων, έως τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων,
νέων άγονων γραμμών (άρθρο 3 του π.δ.967/1979), για τις οποίες δεν έχει

εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, γίνεται με απόφαση των
οικείων ο.τ.α. α’ βαθμού, οι οποίοι μπορούν: 1) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι
δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με Ιδια ή
μισθωμένα λεωφορεία ή ΙΙ) να το παραχωρούν σε τρίτους, με απόφαση
έγκρισης της οικείας Περιφέρειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά αυτοκίνητα έξι (6) έως εννέα (9)
θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με
την αντικατάσταση των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων (το ποσοστό δυνάμενων να
αντικατασταθούν, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων κ.λπ.) καθώς και οι
κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επιβάλλεται η
κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για κάθε παράβαση του τρόπου
εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των προαναφερόμενων οχημάτων.

4.α.

Μετονομάζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.,
5.
άρθρο Ι του ν.4233/2014) σε Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων
(Ε.Ο.Σ.Π.), εφεξής «Οργανισμός».
Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4663/2020 σχετικά με τη λειτουργία
6.
των υδατοδρομίων και ειδικότερα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας
αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, για την Πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω
νόμου και για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της
προτεινόμενης ρύθμισης, με σκοπό την εξυπηρέτηση προσωρινά το πολύ για
ένα έτος, τακτικών επιβατικών πτήσεων υδροπλάνων. Η εν λόγω άδεια
λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου και χορηγείται, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, σε
δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ή σε κράτοςμέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), υπό τους τιροβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (αναγκαίος
εξοπλισμός, εκπαιδευμένο και πιστοττοιημένο προσωπικό κ.λπ.).
Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη
σχετική αίτηση για την έκδοση της προσωρινής άδειας, μεταξύ των οποίων, η
σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα και σε
περιοχές αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιες λίμνης κ.λπ., από τον φορέα διοίκησης
και εκμετάλλευσης αυτών για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την
αποεπιβίβαση των επιβατών, φορολογική ενημερότητα του αιτούντα,
αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου δύο χιλιάδων Πεντακοσίων (2.ΟΟ) ευρώ
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού
προϋπολογισμού κ.λπ.
7.
Διευρύνεται η προβλεπόμενη δυνατότητα ανάθεσης, κατ’ εξαίρεση και
σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), του έργου της παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας αερομεταφορών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που μέχρι σήμερα

παρέχει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) σε αερολιμένες ευθύνης της Υ.Π.Α.
(Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα ανάθεσης επιτρέπεται μόνο κατ’
εξαίρεση).
Με κ.υ.α., ορίζεται ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των
ανωτέρω υπηρεσιών και αποδέσμευσης της ΕΛ.ΑΣ.
8.
Επισπεύδεται η διαδικασία εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας
Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.)
και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:
α. Από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων (αντί, με το
πέρας της εκκαθάρισης, που ισχύει): 1) το Ελληνικό Δημόσιο, υπεισέρχεται,
στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής και συνεχίζει τις
εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος είναι η εταιρεία, 11) το σύνολο της
περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως καθολικού
διαδόχου αυτής άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος,
με τις οριζόμενες επιφυλάξεις (άρθρο 54Α του ν.4174/2013).
Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία μεταγραφής των ακινήτων και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν
απαιτείται η προσάρτηση πιστοποιητικών της φορολογικής διοίκησης ή
οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ο.τ.α. καθώς και λοιπών
εγκρίσεων, βεβαιώσεων, διαγραμμάτων κ.λπ.
β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών (διενέργεια άμεσα
της απογραφής των κινητών και ακινήτων, κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων περάτωσης της εκκαθάρισης, απόδοση των εισφορών και του
υπολοίπου προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο
κ.λπ.), ο διορισμός των οποίων υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 12 του ν.4548/2018).
Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα
Υ.
τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μεταφέρονται ως έσοδο στον
Κρατικό προϋπολογισμό.
Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις,

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ι.
Ενδεχόμενη δαπάνη, λόγω της διεύρυνσης της δυνατότητας ανάθεσης,
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στους
αερολιμένες ευθύνης αυτής και την ως εκ τούτου αντιμετώπιση του κόστους
αποζημίωσης των εν λόγω εταιρειών. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται
από τον αρμόδιο φορέα στο ποσό των 4,28 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.
2.
Εξοικονόμηση δαπάνης, από την επίσπευση της διαδικασίας
εκκαθάρισης της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και την ως εκ τούτου εξοικονόμηση Περαιτέρω
εξόδων εκκαθάρισης.

Αύξηση εσόδων, από την είσπραξη παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων
3.
πεντακοσίων (2.00) ευρώ, για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας
υδατοδρομίου.
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ βαθμού και του
προϋπολογισμού των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών (εφόσον είναι
φορείς γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την αντιμετώπιση του κόστους για τη
διεξαγωγή του έργου της μικροσυγκοινωνίας σε νησιά με πληθυσμό κάτω των
10.000 κατοίκων (αγορά ή μίσθωση λεωφορείων ή πληρωμή τρίτων στους
οποίους παραχωρείται το έργο). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά
γεγονότα.
ΙΙΙ.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού των
Φορέων Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των Λιμένων
(Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία / φορείς γενικής Κυβέρνησης)

Αύξηση εσόδων, από την είσπραξη μισθώματος ή άλλου σχετικού
ποσού, λόγω 7ταραχώρησης της χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα
καθώς και σε περιοχές αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιες λίμνης κ.λπ., με την
κατάρτιση σχετικής σύμβασης από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
αυτού, κατά τη διαδικασία έκδοσης προσωρινής άδειας λειτουργίας
υδατοδρομίου.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
1Ο1ΙΑ Α1.ΜΑίΟυ
29.10.2021 19:29

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και
εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με
αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
Από τις προτεινόμενες
Οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη, λόγω της διεύρυνσης της δυνατότητας ανάθεσης,
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στους
αερολιμένες ευθύνης αυτής και την ως εκ τούτου αντιμετώπιση του κόστους
αποζημίωσης των εν λόγω εταιρειών. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται
στο ποσό των 4,28 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως και Θα αντιμετωπισθεί με
μεταφορά πιστώσεων στον Κρατικό προϋπολογισμό από τα εισπραττόμενα
ποσά του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.).
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ βαθμού και του
προϋπολογισμού των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών (εφόσον είναι
φορείς γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη. από την αντιμετώπιση του κόστους για τη
διεξαγιογή του έργου της μικροσυγκοινωνίας σε νησιά με πληθυσμό κάτω των
10.000 κατοίκων (αγορά ή μίσθωση λεωφορείων ή πληρωμή τρίτων στους
οποίους παραχωρείται το έργο). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των
ο.τ.α. α’ βαθμού και του προϋπολογισμού των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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