ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΑ΄, 22 Μαρτίου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί
που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύµβαση µε
τους ιδιοκτήτες των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.
Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. η επιλογή επιβατών και προορισµών για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
β. η µε υπαιτιότητά τους διακοπή της µίσθωσης ήδη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
γ. η είσπραξη κοµίστρου διάφορου του νοµίµου για
τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συµφωνηµένου για
τους οδηγούς οχηµάτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ)
και Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ),
δ. η άρνηση της µίσθωσης µη µισθωµένου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
ε. η µη συµµόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη
ως προς τη διαδροµή και τον προορισµό,
στ. η απρεπής, ανάρµοστη, άσεµνη, προκλητική ή απειλητική µε οποιονδήποτε τρόπο συµπεριφορά, όπως υβριστικές εκφράσεις και χειρονοµίες, προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς,
ζ. το κάπνισµα εντός του οχήµατος,
η. να οδηγούν το όχηµά τους υπό την επίδραση οινο-

πνεύµατος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρµάκων,
κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων.
2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένοι:
α. να εκτελούν τη φορτοεκφόρτωση των αποσκευών
του επιβάτη από και προς το πεζοδρόµιο, εφόσον αυτές
δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά,
β. µόλις αναλαµβάνουν τη µίσθωση, να κατεβάζουν
την πινακίδα µε την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίµετρο. Με το τέλος της διαδροµής και το µηδενισµό του ταξίµετρου είναι υποχρεωµένοι να ανεβάζουν την πινακίδα µε την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»,
γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχουν τις πινακίδες
µε τις επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και «ΤΑΞΙ» ή «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ» σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι µισθωµένο, και
φωτεινές, όταν δεν είναι µισθωµένο,
δ. να ερωτούν τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όρια
της περιµετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σηµείο εντός της περιµετρικής ζώνης και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να αλλάζουν τη χρέωση µε χρήση του
τιµολογίου 2 (διπλή ταρίφα),
ε. να µη θέτουν σε λειτουργία µουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη
συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγµα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη,
στ. να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίµετρου, όταν
το αυτοκίνητο σταµατήσει να κινείται για λόγους που ευθύνεται ο οδηγός, όπως µικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασµός µε καύσιµα,
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ζ. να παραδίδουν στην αστυνοµία ή στον κάτοχό του
οποιοδήποτε αντικείµενο λησµονήθηκε στο αυτοκίνητο,
η. να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί για την παρεχόµενη εξυπηρέτηση, όπως για το κόµιστρο και τη διαδροµή,
θ. να µεριµνούν για την καθαριότητα του αυτοκινήτου
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,
ι. να µεριµνούν για την ασφαλή µετακίνηση των επιβατών, απαγορεύοντας τη µεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,
ια. να µεριµνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερµικής άνεσης και ποιότητας αέρα.
3. Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, µε
τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η µεταφορά ασυνόδευτων
δεµάτων και λοιπών αντικειµένων, έως είκοσι (20) κιλά,
εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις µεταφοράς ασυνόδευτων δεµάτων και αντικειµένων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το ταξίµετρο λειτουργεί όπως και
σε κάθε άλλη διαδροµή και ο οδηγός δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των ασυνόδευτων αντικειµένων.
4. Με τα µισθωµένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η µεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον
τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..
5. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η µεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
6. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η µεταφορά από τον επιβάτη µικρών ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε
το ν. 4039/2012 (Α΄ 15), µε την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετηµένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίµωτρο. Ο οδηγός µπορεί να αρνηθεί τη µίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/συνοδηγού ατόµου µε αναπηρία για
τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το ν. 4235/2014, ή αν αυτό δικαιολογείται για
λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό γιατρού, µε το οποίο είναι εφοδιασµένος.
7. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωµένος
να µεταφέρει στο νοσοκοµείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ακόµη και από ατυχήµατα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάµιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρχές που επιλαµβάνονται του ατυχήµατος.
8. Το άρθρο 98 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκµετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ο εκµεταλλευτής
του είναι υποχρεωµένος:
α. να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συµπεριφορά του αυτοκινήτου,
το αποσύρει για άµεση επιδιόρθωση της βλάβης,
β. να ελέγχει την ορθή λειτουργία του ταξίµετρου, αν
πρόκειται για ταξί, και να µεριµνά αµέσως για την επι-

διόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί
βλάβη στο ταξίµετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άµεση επιδιόρθωση της βλάβης,
γ. να χρησιµοποιεί οδηγούς που διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης, σε ισχύ,
δ. εφόσον του ζητηθεί από αρµόδια αρχή να καταθέσει
τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, για λόγους που αφορούν την
τήρηση διατάξεων του παρόντος, να παραδώσει τα αφαιρούµενα στοιχεία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επόµενη της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης της από αυτόν,
ε. να µεριµνά ώστε το αυτοκίνητο να φέρει τα προβλεπόµενα για τη συγκεκριµένη κατηγορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εξωτερικά γνωρίσµατα και εξαρτήµατα,
στ. να µεριµνά για την απαιτούµενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστηµάτων κλιµατισµού για
τη θέρµανση, τη ψύξη και τον αερισµό. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη στο σύστηµα κλιµατισµού για τη θέρµανση, τη ψύξη και τον αερισµό, το αυτοκίνητο αποσύρεται
για άµεση επιδιόρθωση της βλάβης.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιµοποιούν
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια
που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην ασφάλεια
της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:
α. να µην εµποδίζουν τον οδηγό µε ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης,
β. να µην επιχειρούν να αποβιβαστούν ή να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται,
γ. να µην καπνίζουν,
δ. να µην ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες χωρίς
τη συγκατάθεση του οδηγού,
ε. να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί και να µην επιδεικνύουν ανάρµοστη, υβριστική, προκλητική ή απειλητική συµπεριφορά µε οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης,
στ. να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που
µπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο,
ζ. να µεριµνούν για τα µεταφερόµενα µε ευθύνη τους
παιδιά, ζώα και αντικείµενα,
η. να µη ρίχνουν αντικείµενα εντός ή εκτός των οχηµάτων και να µη ρυπαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο τα οχήµατα,
θ. να τηρούν επιµελώς τις οδηγίες για τη µετακίνηση
µε µικρά παιδιά και για τη µεταφορά βρεφικών και παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων και κατοικίδιων
ζώων,
ι. να µην καταναλώνουν φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη
διάρκεια της µετακίνησής τους και µέχρι το τέλος της
διαδροµής.
2. Αν το αυτοκίνητο ρυπανθεί από τα µεταφερόµενα
ζώα ή αντικείµενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την αποκατάσταση
της καθαριότητας.
3. Κατά την αναµονή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για µίσθωση
παραχωρείται προτεραιότητα στα άτοµα µε αναπηρία και
τις εγκύους.
4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό µισθωµένου από αυτόν Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου να διακόψει την κίνησή του και να σταθµεύσει σε σηµείο της δια-
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δροµής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) λεπτών, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που
να δικαιολογεί την παράταση της αναµονής. Αν ο επιβάτης πρόκειται να αποµακρυνθεί από το µισθωµένο Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνοµική του ταυτότητα ή να καταβάλει το
κόµιστρο προσαυξηµένο κατά το κόστος αναµονής δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας.
5. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβάζεται σε
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα µε ρυπαρά ή µολυσµένα ρούχα.
Άρθρο 4
Όργανα ελέγχου
1. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος και των κανονισµών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διάταξης ορίζονται τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου, που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τους νόµους
2800/2000 (Α΄ 41), 2801/2000 (Α΄ 46) και το άρθρο 1 του
ν. 3446/2006 (Α΄ 49), η Ελληνική Αστυνοµία, οι Γενικές
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων
Περιφερειών, το Λιµενικό Σώµα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου µπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων
που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόµους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό που διέπραξε τις παραβάσεις τoυ άρθρου 1 την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου, για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης των ανωτέρω παραβάσεων τα αρµόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της µεγαλύτερης πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας , η
οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, και γνώµη της οικείας
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης, µπορεί να
συγκροτούνται κλιµάκια ελέγχου µε σκοπό την εφαρµογή του παρόντος, µε τη συµµετοχή ενός υπαλλήλου της
ανωτέρω Διεύθυνσης, ενός εκπροσώπου της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και ενός εκπροσώπου της επαγγελµατικής οργάνωσης που υπέβαλε τη σχετική πρόταση.
2. Το άρθρο 104 του ν. 4070/2012 (Α΄82) καταργείται.
Άρθρο 5
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Λοιπά όργανα
1. Το άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται ανά διετία εντός του πρώτου διµήνου
του πρώτου έτους στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συµβούλιο µε διετή θητεία, το οποίο είναι αρµόδιο
για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων
σχετικά µε την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν
πειθαρχικά παραπτώµατα των οδηγών, ιδιοκτητών και
εκµεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.
2. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από:

α. Δύο (2) εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, µε
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,
β. έναν (1) δικηγόρο µε έµµισθη εντολή µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρµοδίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και προέρχονται κατά προτίµηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας
Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται
όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών µετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών
και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις
των ενδιαφεροµένων, εντός δέκα (10) ηµερών, ύστερα
από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελµατικές οργανώσεις να
υποδείξουν εκπροσώπους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελµατική οργάνωση µε τα περισσότερα εγγεγραµµένα µέλη,
σύµφωνα µε το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών στην περίπτωση της παραγράφου 11 δύνανται να οριστούν ως µέλη
των Πειθαρχικών Συµβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών όταν οι
επαγγελµατικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνοµική
αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισµό
εκπροσώπων τους.
3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αµιγές σωµατείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει µικτό σωµατείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από
το µικτό σωµατείο και συγκεκριµένα από τον κλάδο των
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε µικτό σωµατείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
της Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.
4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκτελεί ένας από τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας,
που ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.
5. Ο χώρος και οι ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των συµβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα
µε τις υπάρχουσες ανάγκες.
6. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκ-
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πρόσωπος της αστυνοµίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραποµπή σε επόµενη συνεδρίαση.
7. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από γραµµατεία, η οποία:
α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο,
β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισµών
λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή
εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,
δ. εισηγείται ηµεροµηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
ε. τηρεί και ενηµερώνει µητρώο παραβάσεων.
8. Τα σχετικά ζητήµατα µε τις διαδικασίες που πρέπει
να τηρούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συµβουλίου αυτού ρυθµίζονται από τον πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά µέσα, που εκτιµώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.
9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα
αρµόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.
10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κάθε τρίµηνο υποβάλλει
στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση µε τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεµούν σε αυτό.
11. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια µπορεί να συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών για τη συγκρότησή τους από τον Περιφερειάρχη.»
2. Το άρθρο 21 του π.δ. 243/1987 (Α΄ 104) και το άρθρο 21 του π.δ. 244/1987 (Α΄104) καταργούνται.
Άρθρο 6
Πειθαρχικά παραπτώµατα
Κάθε παράβαση, µε πράξη ή παράλειψη, των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
Πειθαρχικό παράπτωµα επίσης, αποτελεί και κάθε καταλογιστέα παράβαση του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόµων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού.
Άρθρο 7
Έλεγχος
1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί µε
απόφασή του να αναθέτει τον έλεγχο εφαρµογής του
παρόντος και σε άλλα όργανα εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.
2. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου για κάθε παράβαση
που βεβαιώνουν, συντάσσουν έκθεση, αντίγραφο της οποίας παραδίδεται στον παραβάτη, και την αποστέλλουν

το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στη γραµµατεία
του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αν η παράβαση
αφορά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει,
το αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεµοθώρακα του αυτοκινήτου. Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη βεβαίωση της παράβασης ο παραβάτης
µπορεί να καταθέσει εγγράφως στη γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου έγγραφο µε τις απόψεις ή εξηγήσεις του.
3. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και
πάντως το αργότερο µέσα σε (1) ένα µήνα από τη διαβίβαση της βεβαίωσης της παράβασης, το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από
το αν έχουν υποβληθεί ή όχι οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη, και επιβάλλει τις προβλεπόµενες
διοικητικές κυρώσεις. Αν επιβληθεί πρόστιµο, η σχετική
απόφαση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη και το πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α΄ 90). Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται ένσταση.
4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του
Πειθαρχικού Συµβουλίου επιδίδονται στους παραβάτες.
5. Ο παραβάτης µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την επιβολή
προστίµου, είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη γραµµατεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου αποδεικτικό πληρωµής του προστίµου σε Δ.Ο.Υ.. Αν ο παραβάτης είναι κάτοχος της ειδικής άδειας και δεν υποβάλει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία το αποδεικτικό πληρωµής, ο Περιφερειάρχης, µε απόφασή του, αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων µέχρι να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό πληρωµής.
6. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου 23 των προεδρικών διαταγµάτων 243/1987
και 244/1987 σχετικά µε την οδήγηση ή χρησιµοποίηση
αυτοκινήτου που δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ως
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο σε ισχύ, καθώς και στις παραγράφους
3 και 4 των ιδίων άρθρων, σχετικά µε την υπέρβαση της
απρεπούς συµπεριφοράς και τις ειδικές παραβάσεις σε
αεροδρόµια, λιµάνια κ.λπ., που καταγγέλλονται από πολίτες ή βεβαιώνονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 4, το οικείο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά
προτεραιότητα. Ο παραβάτης µπορεί, εφόσον επιθυµεί,
να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης
έχει υποβάλει ή όχι υπόµνηµα απόψεων.
Άρθρο 8
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 είναι οι εξής:
α. επίπληξη,
β. διοικητικό πρόστιµο,
γ. αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.
2. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 κατατάσσονται µε κριτήρια τη βαρύτητά τους, τη µέριµνα για την ασφάλεια των επιβατών

5
και της σωµατικής ακεραιότητάς τους, τη συµπεριφορά
και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες:
α. χαµηλής αξιολόγησης,
β. µεσαίας αξιολόγησης,
γ. υψηλής αξιολόγησης.
3.α. Οι χαµηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται
µε επίπληξη και διοικητικό πρόστιµο έως τριακόσια (300)
ευρώ,
β. οι µεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται µε
διοικητικό πρόστιµο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) µήνες,
γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιµωρούνται µε
αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) µήνες
και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 2 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτοµερώς τα διοικητικά πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και η συγχώνευση ποινών σε
περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων πειθαρχικών
παραπτωµάτων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και
προστίµων από τα όργανα ελέγχου για παραβάσεις χαµηλής αξιολόγησης, χωρίς αυτοί να παραπέµπονται στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 5 και χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.
5. Για παραβάσεις του παρόντος Κανονισµού που συνδέονται µε χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικών
ουσιών και έχουν σαν αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο
η σωµατική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο
υπαίτιος τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, καθώς και µε αφαίρεση της ειδικής άδειας
για έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ
και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος. Για την
επαναχορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται επανεξέταση.
6. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών έως πενήντα τοις εκατό (50%).
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω
παραγράφων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγµατα 243/1987 και 244/1987.
8. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιε΄ της
παρ. 6 του άρθρου 8 των προεδρικών διαταγµάτων
243/1987 και 244/1987 καταργούνται.
Άρθρο 9
Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης
Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται µέσα σε δύο (2) µήνες από την κοινοποίησή της, µε επιµέλεια του Πειθαρχικού Συµβουλίου, στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Άρθρο 10
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται εφόσον παρέλθουν τρία (3) έτη από την ηµέρα που διαπράχθηκαν.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί συγχρόνως
και ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν από την εξάλειψη του αξιόποινου του τελευταίου.
3. Πειθαρχικά παραπτώµατα, που έχουν τελεστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τα οποία έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµέρα σύνταξης της
έκθεσης βεβαίωσης χωρίς να έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση, παραγράφονται.
Άρθρο 11
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών γνωµοδοτική επταµελής διαρκής Επιτροπή για θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την αναµόρφωση των διατάξεων που
ρυθµίζουν τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και η
εισήγηση για την κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, εκµεταλλευτών και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των κανόνων ευπρεπούς εµφάνισης και των προσόντων των οδηγών, την αναµόρφωση του πλαισίου για
την απόκτηση της ειδικής άδειας, την κατάσταση των οχηµάτων και τις προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την
εκτέλεση µεταφορικού έργου, τις διοικητικές κυρώσεις
που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη της Επιτροπής, που
θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε τουλάχιστον εµπειρία άνω της δεκαετίας σε θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του
και καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.
3. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (sms)
παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος, του τηλεφωνικού κέντρου και της υπηρεσίας
σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (sms), καθώς και η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην
ευθύνη της οποίας θα υπαχθεί και θα λειτουργεί. Μέχρι
την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,
ως αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση καταγγελιών και
παραπόνων των επιβατών για παραβίαση διατάξεων του
παρόντος ορίζεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαµεσολάβηση µεταφοράς
επιβατών µε οχήµατα Ε.Δ.Χ.
1. Πέραν των δικαιούχων µεταφοράς επιβατών µε οχήµατα δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επ. του ν. 4070/2012, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής
ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης για τη µεταφορά επιβατών µε όχηµα Ε.Δ.Χ., λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών
εάν: (α) επηρεάζουν την τιµή της υπηρεσίας µεταφοράς
αµέσως ή εµµέσως διά της παροχής παράνοµων εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κοµίστρου ή άλλων τρόπων διαµόρφωσης του τελικά καταβαλλόµενου ποσού από τον καταναλωτή ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιµες πτυχές της υπηρεσίας µεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει
να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νοµίµων. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαµεσολάβησης, η
οποία έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της
µεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν άδειας, σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν
ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας ηλεκτρονικής ή
τηλεφωνικής διαµεσολάβησης υποβάλλει ηλεκτρονικά
στην αρµόδια Διεύθυνση επιβατικών µεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην ελληνική
γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση µαζί µε τα κατά
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση αίτησης νοµικού
προσώπου, που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται µε την αίτηση αντίκλητος
και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα
και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου,
αυτός αντικαθίσταται εντός δύο (2) µηνών µε αίτηση του
φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικό πρόσωπο, που έχει
την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο
της παραγράφου 10 εντός πέντε (5) ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησής του.
Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νοµικού προσώπου
από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε θα ιδρύει
εταιρεία µε έδρα την Ελλάδα δια της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκεί τη δραστηριότητα είτε θα ιδρύει υποκατάστηµα. Αν ιδρύει υποκατάστηµα, ορίζεται
υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον µε το φορέα διαµεσολάβησης για κάθε
ευθύνη του τελευταίου, που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και της φορολογικής νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας, αυτός αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) η-

µερών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικό
πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε
(5) ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της οποίας ασκείται
η δραστηριότητα ή για την αλλαγή της εκπροσώπησης
και της έδρας του υποκαταστήµατος.
β) Παράβολο Δηµοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.
γ) Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997
(Α΄50), γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
κατά την υπηρεσία διαµεσολάβησης, επικυρωµένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την
έναρξη της επεξεργασίας και, αν γίνεται επεξεργασία
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Αν δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για αυτό. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, όπως όταν, παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,
έχει δηλωθεί από τον αιτούντα το αντίθετο, επιβάλλεται
η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη.
3. Η αρµόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Επιβατικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας τεκµαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η µη
έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στην ανωτέρω προθεσµία
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών.
4. Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την
ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης
αυτή διεξάγεται εγγράφως.
5. Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2 χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παραγράφου 10, τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης όπως εκάστοτε ισχύουν, τα στοιχεία των ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων, εφόσον είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους ανωτέρω όρους, τις άδειες κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων και τις ειδικές άδειες οδήγησης των οδηγών των
Ε.Δ.Χ. οχηµάτων. Εναλλακτικά αντί των στοιχείων των ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχηµάτων, εφόσον
είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης και των
παραπάνω όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν, επιτρέπεται η
καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύµβασης µεταξύ των
παραπάνω προσώπων και του φορέα διαµεσολάβησης.
Αν η σύµβαση για τη χρήση της υπηρεσίας διαµεσολάβησης καταρτίζεται από τους οδηγούς καταχωρούνται και
τα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχηµάτων. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Δ.Χ. όχηµα.
6.α) Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο αντίκλητος
που αποβίωσε, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, επιβάλλεται στο φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης πρόστιµο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
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Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρµόζεται η παράγραφος 7 µέχρι τον ορισµό νέου υπεύθυνου άσκησης
δραστηριότητας.
β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας
ή του υποκαταστήµατος στη χώρα, φυσικού ή νοµικού
προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7.
γ) Για τη µη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας
Ε.Δ.Χ. οχήµατος ή της ειδικής άδειας οδήγησης οδηγού,
επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιµο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, τη δεύτερη φορά πρόστιµο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας για
δύο (2) µήνες και την τέταρτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2) χρόνια. Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο διαµόρφωσης της τιµής της υπηρεσίας της µεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά σύσταση στο φορέα διαµεσολάβησης, τη δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την
τρίτη φορά πρόστιµο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά πρόστιµο πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ και την πέµπτη φορά ανάκληση της άδειας της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7,
καθώς και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου στην παραπάνω
απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
δ) Στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που συµβάλλεται µε φορέα διαµεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο (2)
χρόνια.
ε) Στον κύριο του Ε.Δ.Χ. οχήµατος που εκτελεί παρανόµως έργο σε συνεργασία µε φορέα διαµεσολάβησης,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό
διπλασιάζεται.
στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαµεσολάβησης
χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση
νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νοµοθεσία, παραχρήµα στο δηµόσιο ταµείο σε ειδικό κωδικό για
τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Τα παραπάνω πρόστιµα και κυρώσεις επιβάλλονται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια µετά από ακρόαση του εµπλεκόµενου προσώπου.
7. Ειδικά, σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας φορέα διαµεσολάβησης, ο οποίος όφειλε να λάβει τη άδεια
της παραγράφου 2, η αρµόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη
σχετική απόφαση επιβολής προστίµου ή άλλης κύρωσης
προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος,
για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν
διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρµογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα µέσα.

8. Τα Ε.Δ.Χ. οχήµατα, µε τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες µεταφοράς κατόπιν διαµεσολάβησης φορέα που
έχει λάβει άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, φέρουν
διακριτικό γνώρισµα σε εµφανές σηµείο στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό του Ε.Δ.Χ. οχήµατος. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το διακριτικό γνώρισµα του
προηγούµενου εδαφίου.
9. Εφόσον η µεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαµεσολάβησης φορολογούνται µε βάση την
κείµενη φορολογική νοµοθεσία. Οι φορείς διαµεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς
τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους οδηγούς και
τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων.
10. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται
ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέον
των αναφεροµένων στην παράγραφο 5, και τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2, και οι αντίκλητοι τους στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαµεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίµου και των λοιπών κυρώσεων.
11. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα και µε τις οικείες διατάξεις του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζοµένων µε
βάση την υφιστάµενη κατά την ψήφιση του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε
άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των φορέων διαµεσολάβησης, αναφορικά
µε τα εκτελούµενα δροµολόγια, µε τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά
µε την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου της παραγράφου 10, καθώς και το
ύψος των ποινών της παραγράφου 7 του παρόντος. Με
την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης
λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 11, από την
οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 5.
13. Φορέας διαµεσολάβησης που έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου πρέπει να αδειοδοτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις και των δύο άρθρων.
14. Οι άδειες του παρόντος είναι αµεταβίβαστες.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαµεσολάβηση
για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής
Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης για την ενοικίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου
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Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και
των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό,
λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας
από τους οδηγούς. Ειδικότερα, ασκούν αποφασιστική επιρροή εάν: (α) καθορίζουν την τιµή της υπηρεσίας µεταφοράς αµέσως ή εµµέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή
άλλων τρόπων διαµόρφωσης του τελικά καταβαλλόµενου ποσού από τον καταναλωτή και (β) καθορίζουν τις
κρίσιµες πτυχές της υπηρεσίας µεταφοράς, θέτοντας
προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα,
πέραν των νοµίµων. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαµεσολάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν άδειας, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν
ως κύρια οικονοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης, ως ανωτέρω
περιγράφεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση µαζί µε τα κατά
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο
που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ορίζεται µε την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο/επωνυµία,
Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου αυτός αντικαθίσταται εντός δύο (2) µηνών µε αίτηση του φορέα
διαµεσολάβησης. Αν νοµικό πρόσωπο που έχει την έδρα
του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την
άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε (5) ηµερών για την αλλαγή της
εκπροσώπησής του.
Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νοµικού προσώπου
από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε θα ιδρύει
εταιρεία µε έδρα την Ελλάδα δια της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκεί τη δραστηριότητα είτε θα ιδρύει υποκατάστηµα. Αν ιδρύει υποκατάστηµα, ορίζεται
υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον µε το φορέα διαµεσολάβησης για κάθε
ευθύνη του τελευταίου, που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και της φορολογικής νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας αυτός αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µε αίτηση του φορέα διαµεσολάβησης. Αν νοµικό
πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενηµερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε
(5) ηµερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έ-

δρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της οποίας ασκείται
η δραστηριότητα ή για την αλλαγή της εκπροσώπησης
και της έδρας του υποκαταστήµατος.
β) Παράβολο Δηµοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.
γ) Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄
50), γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, κατά
την υπηρεσία διαµεσολάβησης, επικυρωµένο αντίγραφο
της έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας και, αν γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Αν δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για αυτό. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, όπως όταν, παρότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,
έχει δηλωθεί από τον αιτούντα το αντίθετο, επιβάλλεται
η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη.
3. Η αρµόδια υπηρεσία οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας τεκµαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στην
ανωτέρω προθεσµία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των
υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση µε τις αποδοχές
τριών (3) µηνών.
4. Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την
ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης
αυτή διεξάγεται εγγράφως.
5. Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παραγράφου 10 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις άδειες κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων, τα στοιχεία των εκµισθωτών
των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων και των οδηγών τους, που τους κάνουν αποδεκτούς. Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των
εκµισθωτών των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων, που κάνουν αποδεκτούς τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαµεσολάβησης και των παραπάνω όρων, επιτρέπεται η καταχώριση
οποιουδήποτε τύπου σύµβασης µεταξύ των παραπάνω
προσώπων και του φορέα διαµεσολάβησης. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Ι.Χ. όχηµα.
6.α) Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο αντίκλητος
που αποβίωσε, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, επιβάλλεται στο φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολάβησης πρόστιµο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
Αν δεν αντικατασταθεί εµπρόθεσµα ο υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας που αποβίωσε, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρµόζεται η παράγραφος 7 µέχρι τον ορισµό νέου υπεύθυνου άσκησης δραστηριότητας.
β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας
ή του υποκαταστήµατος στη χώρα, φυσικού ή νοµικού
προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7.
γ) Για τη µη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ.
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οχήµατος ή της άδειας οδήγησης οδηγού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλεται την
πρώτη φορά πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τη
δεύτερη φορά πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2) µήνες
και την τέταρτη φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2)
χρόνια. Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος, καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το
πλαίσιο διαµόρφωσης της τιµής της υπηρεσίας της µεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά σύσταση στο φορέα διαµεσολάβησης, τη δεύτερη φορά επιβάλλεται
πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά
πρόστιµο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά πρόστιµο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
και την πέµπτη φορά ανάκληση της άδειας της παραγράφου 2 και εφαρµόζεται η παράγραφος 7, καθώς και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση
νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
δ) Στον οδηγό του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που συµβάλλεται µε φορέα διαµεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο (2)
χρόνια.
ε) Στον εκµισθωτή του Ε.Ι.Χ. οχήµατος, που εκτελεί
παρανόµως έργο σε συνεργασία µε φορέα διαµεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά όχηµα. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.
στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαµεσολάβησης
χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 και απαγορεύεται για διάστηµα δύο (2) ετών να ιδρύσει και λειτουργήσει άλλον φορέα διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση
νοµικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νοµοθεσία, παραχρήµα στο δηµόσιο ταµείο σε ειδικό κωδικό για
τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Τα παραπάνω πρόστιµα και κυρώσεις επιβάλλονται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια µετά από ακρόαση του εµπλεκόµενου προσώπου.
7. Σε περίπτωση λειτουργίας του φορέα άνευ αδείας,
η αρµόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη σχετική απόφαση επιβολής προστίµου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος, για τη διεκπεραίωση
της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου
του φορέα και κάθε είδους εφαρµογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα µέσα.
8. Τα οχήµατα, µε τα οποία παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες κατόπιν διαµεσολάβησης φορέα, που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την παράγραφο 2, φέρουν διακριτικό γνώρισµα σε εµφανές σηµείο στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό του Ε.Ι.Χ. οχήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το διακριτικό γνώρισµα του προηγούµενου εδαφίου.
9. Εφόσον η εκτέλεση του αντικειµένου της µίσθωσης

διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας τα έσοδα
από την άσκηση της δραστηριότητας διαµεσολάβησης
φορολογούνται µε βάση την κείµενη φορολογική νοµοθεσία. Οι φορείς διαµεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά
φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους εκµισθωτές Ε.Ι.Χ. οχηµάτων µε οδηγό
ή/και τους οδηγούς ή/και τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων.
10. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται
ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέον
των αναφερόµενων στην παράγραφο 5, και τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Οι φορείς διαµεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2 και οι αντίκλητοί τους στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαµεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίµου και των λοιπών κυρώσεων.
11. Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα και µε τις οικείες διατάξεις του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζοµένων µε
βάση την υφιστάµενη κατά την ψήφιση του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε
άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των φορέων διαµεσολάβησης αναφορικά
µε τα εκτελούµενα δροµολόγια µε τήρηση της νοµοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά
µε την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου της παραγράφου 10, καθώς και το
ύψος των ποινών της παραγράφου 6 του παρόντος. Με
την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης
λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 10, από την
οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 5.
13. Οι άδειες του παρόντος είναι αµεταβίβαστες.
Άρθρο 14
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.
4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυµορφικά (ενός όγκου), µε µετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυµορφικά (ενός όγκου)
ΤΑΞΙ εφόσον µπορούν να µεταφέρουν αναπηρικό αµαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήµατα ράµπα και υποχρεωτικά ιµάντες στήριξης και ασφάλειας του αµαξιδίου,
καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό µέσο διευκολύνει την
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο όχηµα ταξί και
επιτρέπεται να διενεργούν µεταφορά ατόµων µε αναπηρία.»
2. α. Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 η
φράση «Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται από
τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
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Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούµενες µεταβολές των
εδρών επιτρέπεται να».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4070/2012 µετά τη
φράση «σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής» προστίθεται η φράση «ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας».
3. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 προστίθεται η φράση «Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές µεταναστών,
σεισµοί κ.λπ..»
4. Στην παρ. 2α του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 ο αριθµός «250» αντικαθίσταται από τον αριθµό «335» και η
φράση «δύναται να χορηγείται µία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δηµοσίας Χρήσης» από τη φράση «επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων
Δηµοσίας Χρήσης».
5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 για χρονικό
διάστηµα τριών (3) ετών µε αναδροµική ισχύ δύο (2) ετών.
6. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.
4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να έχουν ενιαίο χρωµατισµό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.»
7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν.
4070/2012 µετά τη φράση «µε το Δηµόσιο ή µε
Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση «ή µε Ν.Π.Ι.Δ.».
8. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται
σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά
δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούµενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούµενης
έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.»
Άρθρο 15
Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ.
243/1987 (Α΄ 104) και του π.δ. 244/1987 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής:
«στ) Να είναι τουλάχιστον είκοσι (20) ετών µε διετή εµπειρία.»

τητα επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη
και απαγορεύεται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ίδρυσαν το φορέα διαµεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον
φορέα διαµεσολάβησης είτε αµέσως είτε δια συγγενών
µέχρι β΄ βαθµού είτε δια νοµικών προσώπων, στα οποία
ορίζουν ή ελέγχουν τη διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα µέλη διοίκησης του νοµικού προσώπου ή
τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.
Άρθρο 17
Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών
των περιφερειακών ενοτήτων οι Δήµοι υποχρεούνται να
καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. - Ταξί εντός δεκαοκτώ (18)
µηνών. Ως αρµόδιοι φορείς για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, µετά από γνώµη των αρµόδιων Δήµων. Η παραπάνω προθεσµία
για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο (2)
χρόνια.
Η µέγιστη απόσταση των καθοριζόµενων, µε βάση τα
παραπάνω εδάφια, θέσεων στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) ορίζεται σε 2,5 χλµ. και των θέσεων αποεπιβίβασης σε 150 µέτρα. Σε περίπτωση τεχνικών κωλυµάτων επιτρέπεται, µετά από τεκµηριωµένη µε βάση µελέτη εισήγηση του Δήµου ή του αρµόδιου φορέα και έγκριση
της αρµόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οδικών Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, να υπάρξει
απόκλιση αναφορικά µε τη µέγιστη απόσταση ή και τη
χωροθέτηση των θέσεων.
Αν δεν καθοριστούν οι ως άνω θέσεις, επιβάλλεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο, πρόστιµο ποσού πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ στους παραπάνω φορείς και
στους Δήµους µε πληθυσµό έως 20.000 άτοµα, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, στους δήµους µε πληθυσµό από
20.001 έως 100.000 άτοµα και διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και
για τη διαδικασία επιβολής του παραπάνω προστίµου.
Άρθρο 18
Μητρώο

Άρθρο 16
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεται
η στάση Ε.Δ.Χ. - Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόµων µε εµφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της
διάταξης του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται στον
οδηγό του οχήµατος πρόστιµο ποσού δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών (3)
ετών ανακαλείται η επαγγελµατική-ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήµατος για έξι (6) µήνες.
2. Αν φορέας διαµεσολάβησης ή Ε.Δ.Χ. όχηµα συνδεόµενο µε αυτόν αρνηθούν την κατάρτιση σύµβασης µε άτοµο µε εµφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλό-

Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται
ψηφιακό Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό, στο οποίο
καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό και των οδηγών τους,
των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαµεσολάβησης, οι οποίες ασκούν ως κύρια οικονοµική
δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα
µε τα άρθρα 12 και 13, των σχετικών συµβάσεων και των
στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συµβεβληµένων οχηµάτων µε τους ως άνω φορείς ηλεκτρονικής διαµεσολάβησης. Το παραπάνω Ψηφιακό Μητρώο είναι δια-
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συνδεδεµένο µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 86 και 96
του ν. 4070/2012 Μητρώα και αντλεί αυτόµατα κάθε δεδοµένο, που εισάγεται σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου.
Άρθρο 19
1. Σε περίπτωση µεταβίβασης ολόκληρου ή ιδανικού
µεριδίου Επιβατικού Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήµατος εκδίδεται από την αρµόδια αρχή νέα άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. για το όχηµα αυτό, στην οποία απεικονίζεται
η νέα κατάσταση κυριότητας του οχήµατος. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, εκτός των ήδη προβλεπόµενων όρων και προϋποθέσεων από το ν.δ.
1146/1972 (Α΄ 64), το β.δ. 109/1973 (Α΄ 33) και το άρθρο
102 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προσκοµίζεται απαραίτητα
δήλωση του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα
και ότι το συνολικό αυτό τίµηµα έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.
2. Σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί µέρος του συνολικού τιµήµατος µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, τίθεται παρακράτηση κυριότητας στην κατάλληλη θέση στο βιβλιάριο
µεταβολών και κυριότητας και κατοχής του οχήµατος και
εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος µε παρακράτηση κυριότητας. Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται
µε την προσκόµιση στην αρµόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του
οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ.
όχηµα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.
3. Με µονοµερή δήλωση του πωλητή του οχήµατος και
του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, ότι ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειµένη σύµβαση µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας θέτει προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών προς τον αγοραστή, η
οποία του κοινοποιείται µε απόδειξη, για να προσκοµίσει
απόδειξη ή δήλωση πλήρους εξόφλησης του συνολικού
τιµήµατος που προβλέπεται στη σύµβαση µεταβίβασης
του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως
Ε.Δ.Χ. όχηµα, µε βέβαιη χρονολογία και γνησιότητα υπογραφής του πωλητή του οχήµατος. Εφόσον δεν προσκοµισθεί η παραπάνω απόδειξη ή δήλωση από τον αγοραστή, η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στη µεταβίβαση
του οχήµατος µετά του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως
Ε.Δ.Χ. όχηµα και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας αυτού στο
όνοµα του πωλητή, καθόσον µετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσας προθεσµίας έχει χαθεί κάθε δικαίωµα
του αγοραστή επί του οχήµατος και του δικαιώµατος
χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα. Η αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ενηµερώνει εγγράφως την οικεία Δ.Ο.Υ. του αγοραστή και
του πωλητή για την ανωτέρω διοικητική πράξη µεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήµατος.

4. Επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισµός Ε.Δ.Χ. οχήµατος,
στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου έχει τεθεί παρακράτηση κυριότητας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και η θέση σε κυκλοφορία νέου οχήµατος σε αντικατάσταση αυτού, µόνον εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια αρχή δήλωση του
πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι συναινεί ρητά στην πραγµατοποίηση της ως άνω διαδικασίας αποχαρακτηρισµού του
Ε.Δ.Χ. οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή τίθεται παρακράτηση κυριότητας και για το νέο όχηµα στην κατάλληλη
θέση στο βιβλιάριο µεταβολών και κυριότητας και κατοχής του οχήµατος και εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας
του νέου οχήµατος µε παρακράτηση κυριότητας. Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται µε την προσκόµιση στην
αρµόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήµατος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το
συνολικό τίµηµα µεταβίβασης του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχηµα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.
Άρθρο 20
1. Η σύµβαση ενοικίασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχηµάτων µε οδηγό, και για οποιοδήποτε Ε.Ι.Χ. µε οδηγό,
περιλαµβάνει µε ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή, του οδηγού, της ηµεροµηνίας και
της ώρας κατάρτισής της, της ηµεροµηνίας και της ώρας
έναρξης και λήξης της, του τιµήµατος της µίσθωσης. Στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό
µητρώο συµβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, πριν την έναρξή τους, µε ευθύνη των εκµισθωτών ή σε περίπτωση διαµεσολάβησης και
των φορέων διαµεσολάβησης, όλα τα στοιχεία των παραπάνω συµβάσεων. Στο παραπάνω µητρώο έχουν πρόσβαση οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων, που
προβλέπονται µε τις διατάξεις των δύο προηγουµένων
εδαφίων, επιβάλλεται στον εκµισθωτή απαγόρευση κατάρτισης σύµβασης εκµίσθωσης µε οδηγό Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.) για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και σε περίπτωση υποτροπής για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Για την επιβολή της κύρωσης ενηµερώνεται αµέσως το παραπάνω Μητρώο.
2. Σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της
σύµβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της
υποβάλλεται, µε ευθύνη του εκµισθωτή, εντός 30 λεπτών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αποδεδειγµένης αδυναµίας προς τούτο και για όσο αυτή
διαρκεί, ηλεκτρονική γνωστοποίησή της στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών και απαγορεύεται η σύναψη νέας σύµβασης για το χρονικό διάστηµα, που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύµβασης. Σε περίπτωση
λύσεως σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών δύο (2) ή
περισσότερων συµβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συµβάσεις της
παραγράφου 1, λαµβανοµένου υπόψη και κάθε άλλου
στοιχείου και δεδοµένου, όπως τα στοιχεία της εταιρεί-
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ας, για να διαπιστωθεί αν οι συµβάσεις λύθηκαν µε σκοπό την παροχή µεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19 και όχι στο πλαίσιο της
άσκησης δραστηριότητας της εκµίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχηµάτων µε οδηγό. Σε περίπτωση παράβασης των προηγούµενων εδαφίων επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών ή άλλο οριζόµενο από αυτόν όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τα εξής
πρόστιµα στα υπεύθυνα πρόσωπα:
α) Στον εκµισθωτή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
β) Στον οδηγό του οχήµατος, εφόσον υποχρεούται µε
βάση τη σύµβασή του µε τον εκµισθωτή στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων των παραπάνω παραγράφων, χίλια
(1.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται τα παραπάνω
πρόστιµα διπλασιασµένα.
Αν η σύµβαση καταρτίστηκε µε την οποιασδήποτε µορφής διαµεσολάβηση τρίτου προσώπου επιβάλλεται και
σε αυτό πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον συνετέλεσε στη διάπραξη της παράβασης και σε
περίπτωση υποτροπής πρόστιµο τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ.
Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων είναι επιπλέον των οριζοµένων µε βάση την υφιστάµενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νοµοθεσία και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, ανταλλαγή πληροφοριών και διασύνδεση µε το Μητρώο του Υπουργείου Τουρισµού και µε άλλα Μητρώα
του ανωτέρω ψηφιακού Μητρώου, για τη διαδικασία και
τον έλεγχο της καταχώρισης των παραπάνω συµβάσεων, για τη διαδικασία επιβολής των ποινών των παραπάνω εδαφίων, για τη διαδικασία και τους όρους γνωστοποίησης της λύσης των παραπάνω συµβάσεων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων των παραπάνω παραγράφων, καθώς
και τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής του επόµενου εδαφίου. Κατά των πράξεων επιβολής
των παραπάνω κυρώσεων επιτρέπεται, εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίησή τους, η άσκηση προσφυγής ενώπιων τριµελούς επιτροπής εξέτασης προσφυγών, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος που προϋποθέτουν τη δηµιουργία του ψηφιακού Μητρώου της παραγράφου 1, αρχίζει ένα (1) µήνα µετά τη δηµιουργία του.
Άρθρο 21
Ως σηµείο έναρξης της µίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήµατος µε
οδηγό ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστηµα ή νοµίµως δηλωµένος χώρος στάθµευσης της επιχείρησης που εκµισθώνει το όχηµα. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου
2 του παραπάνω άρθρου.

Άρθρο 22
Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οδηγός κάθε Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης
(Ε.Ι.Χ.) οχήµατος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές µεταφορές µε κόµιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο
φορέα ή πρόσωπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο
διαφορετικό του οδηγού, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποκλοπής
µεταφορικού έργου άλλης επαγγελµατικής κατηγορίας
επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Άρθρο 23
Σήµανση Οδών µε Πινακίδες
Το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 57) τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της παραγράφου 2, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 3254/2004 (Α΄ 137) και την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4233/2014 (Α΄ 22), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κ-43 Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών
και ποδηλάτων
Κ-44 Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων».
β. Στην παράγραφο 3, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 3254/2004:
αα) Μετά τη φράση «Ρ-66 Οι διάφορες κατηγορίες
χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύµβολα επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδροµο» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ρ-66α Οδός µεικτής χρήσης από οχήµατα και ποδήλατα».
ββ) Μετά τη φράση «Ρ-67 Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:«Ρ-67α
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων».
γγ) Μετά τη φράση «Ρ-68 Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως
εξής: «Ρ-68α Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων».
γ. Στην παράγραφο 4, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 3254/2004:
αα) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 µέχρι Π-131) τοποθετούνται
για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς και
τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών, όπως κατευθύνσεις, αρίθµηση, χιλιοµέτρηση, τοπωνυµίες, εγκαταστάσεις κ.λπ..»
ββ) Μετά τη φράση «Π-21 διάβαση πεζών» προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Π-21α Διάβαση ποδηλάτων
Π-21β Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων
Π-21γ Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων».
γγ) Μετά τη φράση «Π-31γ Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόµενης στάθµευσης» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
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«Π-31δ Χώρος Επιτρεπόµενης στάθµευσης ποδηλάτων».
δδ) Μετά τη φράση «Π-95 Τροχιόδροµος επί του οδοστρώµατος» προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Π-95α Προειδοποιητική διασταύρωσης µε αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων (η φορά των βελών
είναι ενδεικτική).
Π-98α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, µοτοσικλετών και
ποδηλάτων παράλληλης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία, καθώς και οχηµάτων που στρίβουν δεξιά.
Π-99α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-100α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής µε την κυκλοφορία.
Π-104α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, µοτοσικλετών και
ποδηλάτων παράλληλης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-121 Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-121α Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων
µη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-122 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης
ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-122α Λωρίδα ποδηλάτων µη αποκλειστικής χρήσης.
Π-123 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης
ροής µε την υπόλοιπη κυκλοφορία.
Π-124 Διαδροµή ποδηλάτων που είναι αριθµηµένη και
αποτελεί µέρος δικτύου ποδηλάτων.
Π-125 Κατεύθυνσης ποδηλάτου µιας τοπωνυµίας µε
µορφή βέλους.
Π-130 Προειδοποιητική διασταύρωσης µε αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων.
Π-131 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης
ροής µε την κυκλοφορία.
Π-132 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.
Π-133 Πυροσβεστήρας.
Π-134α Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει
το χώρο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους οδηγούς για στάση ή στάθµευση σε περίπτωση ανάγκης ή
κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισµένος µε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακίδα
πρέπει να φέρει τα σύµβολα Π – 132 ή και Π – 133 είτε
στο κάτω µέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθετηµένο κάτω από την πινακίδα.
Π-134β Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει
το χώρο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους οδηγούς για στάση ή στάθµευση σε περίπτωση ανάγκης ή
κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισµένος µε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακίδα
πρέπει να φέρει τα σύµβολα Π – 132 ή και Π – 133 είτε
στο κάτω µέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθετηµένο κάτω από την πινακίδα.
Π-135α Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου.
Π-135β Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει
τη θέση της εξόδου κινδύνου.
Π-136α Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει
την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε

µέγιστη απόσταση πενήντα (50) µέτρων µεταξύ τους και
σε ύψος 1 έως 1,5 µέτρο από το πεζοδρόµιο.
Π-136β Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει
την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε
µέγιστη απόσταση πενήντα (50) µέτρων µεταξύ τους και
σε ύψος 1 έως 1,5 µέτρο από το πεζοδρόµιο.
Π-136γ Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει
τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις των πιο κοντινών εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται
σε µέγιστη απόσταση πενήντα (50) µέτρων µεταξύ τους
και σε ύψος 1 έως 1,5 µέτρο από το πεζοδρόµιο.
Οι πινακίδες Π-135 και Π-136 έχουν πράσινο υπόβαθρο
και τα σύµβολα, βέλη και αποστάσεις είναι λευκά ή ανοιχτόχρωµα.»
δ. Στην παρ. 11 του άρθρου 4 µετά τη φράση «Ρ-66»
προστίθεται η φράση «, Ρ-66α», µετά τη φράση«Ρ-67»
προστίθεται η φράση «, Ρ-67α» και µετά τη φράση «Ρ-68»
προστίθεται η φράση «, Ρ-68α».
Άρθρο 24
Οι παράγραφοι 1 έως 9 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι σηµάνσεις των οδοστρωµάτων µε διαγραµµίσεις ή αναγραφή λέξεων ή απεικόνιση συµβόλων χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας ή για την
προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιµοποιούν
οδούς είτε µόνες είτε σε συνδυασµό µε πινακίδες σήµανσης ή σηµατοδότες για να τονιστεί ή να διευκρινιστεί
η σηµασία αυτών. Όταν χρησιµοποιούνται για ρύθµιση
της στάθµευσης, σε συνδυασµό µε ανάλογες πινακίδες,
υπερισχύουν των πινακίδων στάθµευσης.
Οι διαγραµµίσεις οδών, που προορίζονται για κινούµενα οχήµατα, πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα και έγκαιρα από τους οδηγούς και να είναι ορατές τόσο κατά
την ηµέρα όσο και κατά τη νύχτα.
2. Τα κύρια είδη των σηµάνσεων επί των οδοστρωµάτων µε διαγραµµίσεις είναι οι:
α) οι κατά µήκος διαγραµµίσεις,
β) οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις και
γ) οι ειδικές διαγραµµίσεις.
3. Οι κατά µήκος διαγραµµίσεις είναι:
α) η αποτελούµενη από µία ή δύο συνεχείς γραµµές η
οποία σηµαίνει διαχωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων,
β) η αποτελούµενη από µία διακεκοµµένη γραµµή επί
του οδοστρώµατος, η οποία καθορίζει τα όρια των λωρίδων για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας,
γ) η αποτελούµενη από µία διακεκοµµένη γραµµή, διπλάσιου πλάτους της προηγούµενης, η οποία καθορίζει
τα όρια µεταξύ της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης και της παράπλευρης λωρίδας κυκλοφορίας,
δ) η αποτελούµενη από µία διακεκοµµένη γραµµή επί
του οδοστρώµατος µε µήκη τµηµάτων και των µεταξύ
τους κενών, πολύ µικρότερα της διακεκοµµένης γραµµής
της περίπτωσης β΄, η οποία σηµαίνει προειδοποίηση για
την προσέγγιση σε διπλή ή συνεχή γραµµή ή για την
προσέγγιση σε άλλο τµήµα οδού, το οποίο παρουσιάζει
ιδιαίτερο κίνδυνο.
Η προειδοποιητική αυτή γραµµή µπορεί να συµπληρω-
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θεί ή να αντικατασταθεί µε βέλη εκτροπής,
ε) η αποτελούµενη από µία συνεχή γραµµή και άλλη
παράπλευρα διακεκοµµένη, η οποία σηµαίνει διαχωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων,
στ) η αποτελούµενη από διπλές διακεκοµµένες γραµµές, η οποία καθορίζει λωρίδα ή λωρίδες κυκλοφορίας
στις οποίες η κατεύθυνση της κυκλοφορίας µπορεί να αντιστραφεί.
4. Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις είναι:
α) η αποτελούµενη από µία συνεχή γραµµή επί του
πλάτους µιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας, η
οποία καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδηγοί είναι υποχρεωµένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω
της πινακίδας «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
(STOP)» (P-2), λόγω ένδειξης φωτεινού σηµατοδότη,
σήµατος τροχονόµου ή πριν από σιδηροδροµική διάβαση
(γραµµή διακοπής πορείας).
Η λέξη «STOP» µπορεί να αναγράφεται επί του οδοστρώµατος πριν από τις πιο πάνω διαγραµµίσεις,
β) η αποτελούµενη από µία διακεκοµµένη γραµµή επί
του πλάτους µιας ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας, η οποία καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδηγοί οχηµάτων οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, συµµορφούµενοι προς την πινακίδα Ρ-1, «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ».
Μπροστά από µία τέτοια διαγράµµιση µπορεί να σηµειωθεί επί του οδοστρώµατος, για να συµβολίζει την πινακίδα Ρ-1, µεγάλο τρίγωνο µε τη µία πλευρά παράλληλη
προς τη διαγράµµιση και την απέναντι αυτής κορυφή
προς τον υποχρεούµενο να παραχωρήσει προτεραιότητα.
Η διακεκοµµένη αυτή γραµµή µπορεί να αντικατασταθεί µε τρίγωνα σηµειούµενα το ένα κοντά στο άλλο επί
του οδοστρώµατος, µε τις κορυφές τους προς τον οδηγό
ο οποίος υποχρεούται να παραχωρήσει προτεραιότητα,
γ) η αποτελούµενη από ραβδώσεις µεγάλου πλάτους
παράλληλα προς τον άξονα του οδοστρώµατος, η οποία
καθορίζει διάβαση πεζών (ZEBRA),
δ) η αποτελούµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σχήµατα, η οποία καθορίζει τις διαβάσεις των ποδηλάτων,
ε) η αποτελούµενη από δύο συνεχείς παράλληλες
γραµµές, σε απόσταση τεσσάρων ως πέντε µέτρων µεταξύ τους, η οποία καθορίζει την επιφάνεια αναµονής
των ποδηλάτων, στην οποία καταλήγει η λωρίδα ποδηλάτου. Η επιφάνεια αναµονής διαµορφώνεται σε σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις µπροστά από τη γραµµή
υποχρεωτικής διακοπής πορείας των οχηµάτων, τροφοδοτείται από λωρίδα ποδηλάτων, είναι χρωµατισµένη
στο ίδιο χρώµα µε αυτήν και σηµαίνεται µε το σύµβολο
του ποδηλάτου.
5. Οι ειδικές διαγραµµίσεις είναι:
α) η αποτελούµενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι
οποίες πλαισιώνονται από µία συνεχή ή διακεκοµµένη
γραµµή επί τµήµατος ή επί ελαφρώς ανυψωµένης περιοχής του οδοστρώµατος και η οποία σηµαίνει απαγόρευση ή περιορισµό εισόδου οχηµάτων στις περιοχές αυτές,
β) η τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά του οδοστρώµατος, η οποία σηµαίνει ότι σε όλο το
µήκος της γραµµής επί της πλευράς αυτής απαγορεύεται η στάθµευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής
σήµανσης µε κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της
στάσης και της στάθµευσης και των απαγορεύσεων του

άρθρου 34. Διακοπή της τεθλασµένης γραµµής συνοδευόµενη από την αναγραφή της λέξης «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ» ή απεικόνιση λεωφορείου µπορεί να χρησιµοποιείται για
την υπόδειξη αποκλειστικά στάσης λεωφορείου ή ηλεκτροκίνητου λεωφορείου,
γ) συνεχής κίτρινη γραµµή στο κράσπεδο ή στην άκρη
του οδοστρώµατος, η οποία σηµαίνει ότι σε όλο το µήκος της και προς την πλευρά αυτήν του οδοστρώµατος
απαγορεύεται η στάση και στάθµευση των οχηµάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήµανσης µε κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της
στάθµευσης και των απαγορεύσεων στάθµευσης του άρθρου 34,
δ) διακεκοµµένη κίτρινη γραµµή στο κράσπεδο ή στο
άκρο του οδοστρώµατος, η οποία σηµαίνει ότι σε όλο το
µήκος της γραµµής και επί της πλευράς αυτής του οδοστρώµατος απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισµούς η
στάθµευση, η οποία υποδεικνύεται µε άλλα µέσα. Αν
χρησιµοποιείται η γραµµή αυτή προς ένδειξη απαγόρευσης ή περιορισµών της στάσης ή στάθµευσης πρέπει, εφόσον υπάρχει λευκή γραµµή υποδεικνύουσα το άκρο
του οδοστρώµατος, να βρίσκεται εξωτερικώς και παραπλεύρως της λευκής γραµµής,
ε) πλέγµα κίτρινων γραµµών, οι οποίες σχηµατίζουν
παραλληλόγραµµα, σε ισόπεδους οδικούς κόµβους, το
οποίο σηµαίνει περιοχή µέσα στην οποία δεν µπορεί να
εισέλθει όχηµα και αν ακόµη οι φωτεινοί σηµατοδότες επιτρέπουν αυτό, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, αν εισέλθει, να υποχρεωθεί πιθανώς να
παραµείνει στη διασταύρωση. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 εξακολουθούν να ισχύουν και αν ακόµη δεν υπάρχει η πιο πάνω διαγράµµιση,
στ) συνεχής ή διακεκοµµένη γραµµή που προσδιορίζει
λωρίδα κυκλοφορίας συνοδευµένη από πινακίδες σήµανσης ή αναγραφή λέξεων ή απεικόνιση συµβόλων στο
οδόστρωµα, όπως λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα, η οποία σηµαίνει ότι η χρήση της λωρίδας κυκλοφορίας επιτρέπεται µόνο στα αναγραφόµενα ή απεικονιζόµενα οχήµατα,
ζ) βέλη εκτροπής, βέλη επιλογής, παράλληλες ή λοξές
λωρίδες ή αναγραφές µπορούν να χρησιµοποιούνται για
την επανάληψη των δεδοµένων από πινακίδες οδηγιών ή
για να δίνουν σε αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς
πληροφορίες, οι οποίες δεν µπορούν να δοθούν ικανοποιητικά µε πινακίδες.
Τέτοιες διαγραµµίσεις χρησιµοποιούνται ιδίως για να
δείχνουν τις οριογραµµές ζωνών ή λωρίδων στάθµευσης, για να σηµειώσουν στάσεις λεωφορείων και για την
προεπιλογή λωρίδας κυκλοφορίας, µπροστά από διασταυρώσεις. Αν υπάρχει βέλος επιλογής στο οδόστρωµα, όπου αυτό είναι χωρισµένο σε λωρίδες κυκλοφορίας
µε κατά µήκος διαγραµµίσεις, οι οδηγοί υποχρεούνται
να επιλέγουν έγκαιρα τη λωρίδα η οποία φέρει το βέλος
της κατεύθυνσης την οποία θέλουν να ακολουθήσουν
και δεν µπορούν πλέον να πάρουν άλλη κατεύθυνση,
η) περιγράµµατα ρόµβων κατά αποστάσεις στο µέσο
λωρίδας κυκλοφορίας, τα οποία σηµαίνουν ότι η λωρίδα
αυτή έχει καθοριστεί ως αµέσου ανάγκης, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 44.
6. Δεν θεωρούνται ως κατά µήκος διαγραµµίσεις, µε
την έννοια του παρόντος, οι κατά µήκος γραµµές που
χρησιµοποιούνται ως οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος, για να καταστούν αυτά ευκολότερα ορατά,
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οι κατά µήκος γραµµές που συνδέονται µε τέτοιες καθέτους οι οποίες χρησιµοποιούνται για την οριοθέτηση χώρων στάθµευσης στο οδόστρωµα, καθώς και κατά µήκος
γραµµές που δείχνουν απαγορεύσεις ή περιορισµούς
στις στάσεις ή στις σταθµεύσεις.
7. Οι διαγραµµίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) διαγραµµίσεων χώρων στους οποίους επιτρέπεται ή
περιορίζεται η στάθµευση, οι οποίες µπορούν να είναι
κυανές,
β) τεθλασµένων γραµµών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους όπου
απαγορεύεται η στάθµευση, οι οποίες είναι κίτρινες,
γ) της συνεχούς ή διακεκοµµένης γραµµής στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώµατος, της απαγορευτικής
ή περιοριστικής στάσης ή στάθµευσης, η οποία είναι κίτρινη,
δ) των γραµµών πλέγµατος των διασταυρώσεων της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5, οι οποίες είναι κίτρινες.
Ως λευκό χρώµα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυρόχρου ή του ανοικτού γκρίζου χρώµατος.
Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των µόνιµων διαγραµµίσεων µε αντικατάσταση µε άλλες, οι
προσωρινές αυτές διαγραµµίσεις πρέπει να είναι χρώµατος άλλου από το συνήθως χρησιµοποιούµενο και από υλικό που να εξαλείφεται εύκολα.
Για τις προσωρινές διαγραµµίσεις οδών, µπορεί να
χρησιµοποιούνται ανακλαστήρες, φωτεινοί δείκτες, κώνοι και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή αντικείµενο οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10.
8. Στους οδηγούς των οδικών οχηµάτων απαγορεύεται:
α) να διαβαίνουν την εκ µιας ή δύο συνεχών γραµµών,
κατά µήκος, διαγράµµιση, καθώς και να κινούνται στην αριστερή πλευρά αυτής,
β) να διαβαίνουν την εκ διπλών διακεκοµµένων γραµµών, κατά µήκος, διαγράµµιση, καθώς και να κινούνται
στην αριστερή πλευρά αυτής, όταν η διαγράµµιση αυτή
διαχωρίζει τις δύο κατευθύνσεις,
γ) σε µία συνεχή γραµµή και άλλη παραπλεύρως διακεκοµµένη, να διαβαίνουν τη συνεχή γραµµή, όταν κινούνται επί της πλευράς αυτής, επιτρεπόµενης της κίνησης και του προσπεράσµατος από την πλευρά της διακεκοµµένης. Στην περίπτωση αυτή, η συνεχής γραµµή δεν
εµποδίζει τον οδηγό ο οποίος προσπέρασε κατά τον επιτρεπόµενο τρόπο να επανέλθει στην κανονική του θέση
επί του οδοστρώµατος,
δ) να κινούνται πάνω σε κατά µήκος διαγραµµίσεις (ιππαστί),
ε) να υπερβαίνουν τη διαγράµµιση µιας συνεχούς
γραµµής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας,
στ) να υπερβαίνουν τη διαγράµµιση µιας διακεκοµµένης γραµµής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής
παραχώρησης προτεραιότητας,
ζ) να εισέρχονται σε περιοχή του οδοστρώµατος η οποία προσδιορίζεται µε παράλληλες λοξές λωρίδες και
πλαισιώνεται µε συνεχή γραµµή. Αν η περιοχή αυτή
πλαισιώνεται µε διακεκοµµένη γραµµή, οι οδηγοί επιτρέπεται να εισέρχονται σε αυτή µόνον όταν βεβαιωθούν ό-

τι είναι δυνατό να κάνουν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψουν σε οδό η οποία συµβάλλει στη πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας,
η) να σταθµεύουν στην πλευρά της οδού που έχει διαγραµµιστεί µε κίτρινη τεθλασµένη γραµµή (ζιγκ-ζαγκ),
θ) να σταµατούν ή να σταθµεύουν ή να µη συµµορφώνονται µε τους περιορισµούς οι οποίοι υποδεικνύονται
µε άλλα µέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς του οδοστρώµατος η οποία έχει τη συνεχή ή διακεκοµµένη κίτρινη γραµµή στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώµατος
σε όλο το µήκος της γραµµής αυτής,
ι) να κινούνται µέσα σε λωρίδα κυκλοφορίας η οποία έχει πινακίδες σήµανσης ή λέξεις ή σύµβολα επί του οδοστρώµατος, όπως λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα, αν δεν
οδηγούν οχήµατα της κατηγορίας αυτής,
ια) να ακολουθούν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύθυνση από αυτήν που δείχνουν τα βέλη επιλογής, αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής η οποία έχει τα βέλη αυτά,
ιβ) να εισέρχονται σε περιοχή οδοστρώµατος η οποία
έχει σηµανθεί µε πλέγµα κίτρινων γραµµών οι οποίες
σχηµατίζουν παραλληλόγραµµα, αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε, αν εισέλθουν, να υποχρεωθούν, πιθανώς, να παραµείνουν στη διασταύρωση,
ιγ) να διαβαίνουν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, τις
διακεκοµµένες κατά µήκος γραµµές, εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
9. Αν τα άκρα του οδοστρώµατος διαγραµµίζονται µέσω φώτων ή αντανακλαστικών στοιχείων, τα φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία είναι:
α) είτε όλα λευκού ή ανοιχτού κίτρινου χρώµατος,
β) είτε λευκού ή κίτρινου χρώµατος προς διαγράµµιση
του αντίθετου προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδοστρώµατος και ερυθρού ή σκούρου κίτρινου χρώµατος προς διαγράµµιση του αντίστοιχου προς
την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδοστρώµατος.
Η χάραξη και η σχεδίαση των διαγραµµίσεων των οδών εκτελείται µε βάση τις προδιαγραφές διαγραµµίσεων οδών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 25
Μετά το άρθρο 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Φωτεινή σηµατοδότηση για τους ποδηλάτες
1. Οι ποδηλάτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε
τις ενδείξεις των ειδικών για αυτούς φωτεινών σηµατοδοτών, εκτός αν η ρύθµιση της κυκλοφορίας γίνεται από
τροχονόµους κατά διάφoρo τρόπο, ως εξής:
α) Πράσινο σταθερό φως µε σύµβολο ποδήλατου:
Ο ποδηλάτης προχωρεί κατευθείαν µπροστά ή στρίβει
προς τα δεξιά ή αριστερά εκτός αν άλλο σήµα ή πινακίδα
απαγορεύει την κατευθείαν κίνηση ή στροφή. Ο ποδηλάτης υποχρεούται και αν ακόµη ο φωτεινός σηµατοδότης
έχει πράσινη ένδειξη, κινούµενος κατευθείαν µπροστά,
να παραχωρεί προτεραιότητα σε όχηµα ή ποδήλατο ή
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πεζό που κινείται ακόµη από προηγούµενη σηµατοδότηση, στρίβοντας δε να παραχωρεί προτεραιότητα στους
ποδηλάτες ή τους πεζούς οι οποίοι κινούνται στην οδό
στην οποία πρόκειται να εισέλθει.
β) Ερυθρό σταθερό φως µε σύµβολο ποδηλάτου:
Ο ποδηλάτης υποχρεούται να σταµατήσει πριν από
την ειδική γραµµή διακοπής πορείας ή, αν δεν υπάρχει
τέτοια, σε αρκετή απόσταση από το σηµατοδότη, ώστε η
σηµατοδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς ορατή και να
παραµένει σε στάση µέχρις ότου ανάψει η πράσινη ένδειξη του ποδηλάτη. Επίσης υποχρεούται να µην εισέρχεται στον οδικό κόµβο και να µην κινείται πάνω στις
διαβάσεις πεζών ή ποδηλάτων αν o σηµατοδότης είναι
τοποθετηµένος στο µέσο ή στην απέναντι πλευρά του
κόµβου.
γ) Κίτρινο σταθερό φως µε σύµβολο ποδήλατου:
O ποδηλάτης υποχρεούται να σταµατήσει, όπως και
πριν από ερυθρό σύµβολο ποδηλάτου, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στο σηµατοδότη, ώστε να µην µπορεί να
κάνει αυτό µε ασφάλεια.
δ) Απλό ή διπλό κίτρινο φως µε σύµβολο ποδηλάτου
το οποίο αναβοσβήνει (αναλάµπoν):
O ποδηλάτης υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να
προχωρεί µε ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα οχήµατα.
ε) Πράσινο φως µε σύµβολο ποδηλάτου και µε ένα ή
περισσότερα βέλη από κάτω:
Ο ποδηλάτης µπορεί να προχωρήσει µόνο προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος ή τα βέλη. Βέλος προς
τα πάνω σηµαίνει υποχρεωτική κίνηση κατευθείαν µπροστά.
στ) Ερυθρό φως µε σύµβολο ποδηλάτου και µε ένα βέλος από κάτω:
Ο ποδηλάτης απαγορεύεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και υποχρεούται να σταµατήσει το ποδήλατό του, όπως και πριν από ερυθρό
σύµβολο ποδηλάτου.
ζ) Κίτρινο φως µε σύµβολο ποδηλάτου και µε ένα βέλος από κάτω το οποίο είναι σταθερό ή αναβοσβήνει:
Ο ποδηλάτης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και
πριν από κίτρινο σύµβολο ποδηλάτη.

2. Σηµατοδότες σε κοινή διάβαση ποδηλάτων και πεζών:
α) Πράσινο φως µε σύµβολο ατόµου που βαδίζει και µε
πράσινο σύµβολο ποδηλάτου από κάτω:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες µπορούν να διασχίσουν το
οδόστρωµα.
β) Κόκκινο φως µε σύµβολο ατόµου σε στάση και µε
κόκκινο σύµβολο ποδηλάτου από κάτω:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες δεν µπορούν να διασχίσουν
το οδόστρωµα.
γ) Πράσινο φως µε σύµβολο ατόµου που βαδίζει και µε
πράσινο σύµβολο ποδηλάτου από κάτω που αναβοσβήνει:
Οι πεζοί και οι ποδηλάτες µπορούν να διασχίσουν το
οδόστρωµα µε ιδιαίτερη προσοχή.
3. Σηµατοδότες σε αποκλειστική διάβαση ποδηλάτων:
α) Πράσινο φως µε σύµβολο ποδηλάτου:
Οι ποδηλάτες µπορούν να διασχίσουν το οδόστρωµα.
β) Κόκκινο φως µε σύµβολο ποδηλάτου:
Οι ποδηλάτες δεν µπορούν να διασχίσουν το οδόστρωµα.
γ) Πράσινο σύµβολο ποδηλάτου, που αναβοσβήνει.
Οι ποδηλάτες µπορούν να διασχίσουν το οδόστρωµα
µε ιδιαίτερη προσοχή.
4. Αν ο ποδηλάτης καταληφθεί στη διάβαση από την ερυθρά ένδειξη του σηµατοδότη του (µε το σύµβολο του
ποδηλάτη σε στάση), δικαιούται να συνεχίσει την πορεία
του προς την απέναντι πλευρά της οδού.
5. Οι φωτεινοί σηµατοδότες τοποθετούνται κατακόρυφα µε το ερυθρό φως πάντοτε πάνω και το πράσινο φως
πάντοτε κάτω.»
Άρθρο 26
Ο Πίνακας «Σχεδίων πινακίδων σήµανσης οδών» που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνοδεύει αυτόν, τροποποιείται ως εξής:
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1. Στο τέλος του κεφαλαίου «Ι. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ)», προστίθενται
πινακίδες ως εξής:

(Κ-43)
Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.

(Κ-44)
Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων.

2. Στο κεφάλαιο «ΙΙ. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ)», προστίθενται οι πινακίδες:
I.

Μετά την πινακίδα Ρ-66 προστίθεται πινακίδα ως εξής:
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(Ρ-66α)
Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα.
II.

Μετά την πινακίδα Ρ-67 προστίθεται πινακίδα ως εξής:

(Ρ-67α)
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.

III.

Μετά την πινακίδα Ρ-68 προστίθεται πινακίδα ως εξής:

(Ρ-68α)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.
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3. Στο κεφάλαιο «ΙΙΙ. Πινακίδες πληροφοριακές (Π)», προστίθενται οι πινακίδες:
I.

Μετά την πινακίδα Π-21 προστίθενται πινακίδες ως εξής:

(Π-21α)
Διάβαση ποδηλάτων.

(Π-21β)
Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων.

(Π-21γ)
Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων.
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II.

Μετά την πινακίδα Π-31γ προστίθεται πινακίδα ως εξής:

(Π-31δ)
Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλάτων.

III.

Στο τέλος του κεφαλαίου «ΙΙΙ. Πινακίδες πληροφοριακές (Π)», προστίθενται
οι εξής πινακίδες:

(Π-95α)
Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων. (Η φορά
των βελών είναι ενδεικτική)
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(Π-98α)
Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την
υπόλοιπη κυκλοφορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά.

(Π-99α)
Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.
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(Π-100α)
Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.

(Π-104α)
Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την
υπόλοιπη κυκλοφορία.
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(Π-121)
Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την
υπόλοιπη κυκλοφορία.

(Π-121α)
Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής
με την υπόλοιπη κυκλοφορία.
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(Π-122)
Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

(Π-122α)
Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης.
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(Π-123)
Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

(Π-124)
Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων.

(Π-125)
Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
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(Π-130)
Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων.

(Π-131)
Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.

(Π-132)
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.
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(Π-133)
Πυροσβεστήρας.

α

β
(Π-134)

Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης.

α

β
(Π-135)
Έξοδος Κινδύνου.
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α

β

γ
(Π-136)
Έξοδοι κινδύνου.
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Άρθρο 27
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες παραβάσεων που αφορούν τη ρύθµιση κυκλοφορίας ποδηλάτων, καθώς και οι
επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες
ποδηλάτες. Το εύρος των διοικητικών προστίµων ανάλογα µε την κατηγορία επικινδυνότητας της παράβασης
µπορεί να καθοριστεί έως το ποσό των εξακοσίων (600)
ευρώ.
Άρθρο 28
1. Οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας κατατάσσονται ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωµατική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη µέριµνα και προστασία για τα άτοµα µε αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια, στις εξής κατηγορίες:
α) χαµηλής επικινδυνότητας (Ε1),
β) µεσαίας επικινδυνότητας (Ε2),
γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).
2. Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω παραβάσεις µπορεί να κατατάσσονται και στις εξής κατηγορίες :
α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχηµάτων
(Σ1),
β) αντικοινωνικής οδικής συµπεριφοράς (Σ2).
Για τις κατατασσόµενες στις κατηγορίες της παρούσας παραβάσεις καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 3 µόνο διοικητικές κυρώσεις και όχι πρόστιµα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κατατάσσονται στις κατηγορίες των παραγράφων 1
και 2 οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις ανά
κατηγορία παράβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια
διοικητικά πρόστιµα και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Με
την ίδια απόφαση εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιµα
ανά κατηγορία παράβασης, για τις παραβάσεις χαµηλής
επικινδυνότητας έως και εκατό (100) ευρώ, για τις παραβάσεις µεσαίας επικινδυνότητας από εκατό ένα (101) έως και τριακόσια (300) ευρώ και για τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η
διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωµένων
διοικητικών προστίµων της παραγράφου 3. Τα καθοριζόµενα µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου διοικητικά πρόστιµα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό
(100%), αν ο παραβάτης µε βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος έχει
ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης µε βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί, τα παραπάνω ποσά του

φορολογητέου εισοδήµατος, καθώς και τα ποσοστά προσαύξησης να τροποποιούνται, ανάλογα και µε την κατηγορία της παράβασης, κατ’ ανώτατο όριο µέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίµου. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης µπορεί να λαµβάνονται υπόψη δεδοµένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές
και επιστηµονικούς ή άλλους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς.
5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των
παραγράφων 3 και 4, εξακολουθούν να ισχύουν ο
ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγµατα και οι
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούµενων Κωδίκων Οδικής
Κυκλοφορίας, µε µειωµένα τα διοικητικά πρόστιµα κατά
πενήντα τοις εκατό (50%), µε εξαίρεση τις παραβάσεις
που συνδέονται µε την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηµατοδότη, την
επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασµού, ανταγωνισµού ή
την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή
πληµµελή σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων µε τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχηµάτων.
6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται µε την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων
της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηµατοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται µε την επίδειξη ικανότητας,
εντυπωσιασµού, ανταγωνισµού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων µε τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχηµάτων για τρίτη φορά µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, η
άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.
7. Η έκπτωση στο ήµισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίµου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, καταργείται.
8. Στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 2696/1999 µετά τη λέξη
«βεβαιώνεται» προστίθεται η φράση «, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο».
Άρθρο 29
1. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 αποφάσεων και µόνο
για τις παραβάσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες περιπτώσεις και οι οποίες κατατάσσονται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 28, ισχύουν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα εξής:
α. Οι οδηγοί οχηµάτων που χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρµατης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετηµένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιµωρούνται µε επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60)
ηµέρες,
β. οι οδηγοί οχηµάτων που παρεµποδίζουν ράµπες
διάβασης ατόµων µε αναπηρία ή σταθµεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία τιµωρούνται µε επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων
κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες,
γ. οι οδηγοί που χρησιµοποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για
ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόµενα οχήµατα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του
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άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιµωρούνται µε επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας
και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες,
δ. οι οδηγοί βαρέων οχηµάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή
λωρίδα ή τη χρησιµοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούµενους σε αυτήν τιµωρούνται µε επί
τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες,
ε. οι οδηγοί πάσης φύσεως οχηµάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήµατός τους αντικείµενα ή ουσίες
που ρυπαίνουν ή που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχηµα, όπως τσιγάρα, τιµωρούνται µε επί τόπου
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα
(60) ηµέρες,
στ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη
χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιµωρούνται µε επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την
παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες,
ζ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών µέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη
µεταφορά παιδιών τιµωρούνται µε επί τόπου αφαίρεση
των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες.
Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστηµα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για
την επαναχορήγησή της.
2. Κάθε πινακίδα οχήµατος που αφαιρείται από αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 καταχωρείται
µηχανογραφικά στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχηµάτων της οικείας οργανικής µονάδας
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Τα όργανα
που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες µεριµνούν για τη µηχανογραφική καταχώρισή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση των αναφεροµένων στην παράγραφο
8 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999) και των διατάξεων του προηγούµενου και
του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών
οχηµάτων:
α) Οδικών οχηµάτων που ανήκουν στις νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκµίσθωσης αυτών, κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης.
β) Οχηµάτων δηµόσιας χρήσης.
Άρθρο 30
Τροποποίηση επιτρεπόµενων ορίων ταχύτητας
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας οι λέξεις «50 χιλιοµέτρων την ώρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «70 χιλιοµέτρων την ώρα, µε
την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.».

Άρθρο 31
1. Στο άρθρο 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7.α. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες µοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισµένες µε κινητήρα εσωτερικής καύσης µε κυλινδρισµό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωµένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Τις οδούς αυτές επιτρέπεται µόνο να διασχίζουν κάθετα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να προβλέπεται η ειδική εκπαίδευση των οδηγών µοτοσικλετών
της παρούσας, καθώς και οχηµάτων, που είναι σχεδιασµένα για χρήση εντός δρόµου ή και παντός εδάφους, όπως αυτά ορίζονται στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης στ΄ και στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού
168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 53), το περιεχόµενο και η διάρκειά της, καθώς
και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πιστοποίηση των αναγκαίων πρόσθετων δεξιοτήτων για τη
χρήση των οχηµάτων αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Δεν
εµπίπτει στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου η κυκλοφορία των παραπάνω µοτοσικλετών από οδηγούς, άτοµα µε αναπηρία, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί
µε βάση ειδικές διοικητικές πράξεις, και από οδηγούς
που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική εκπαίδευση
του προηγούµενου εδαφίου.
β. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Αν εκµισθωθεί µοτοσικλέτα ή όχηµα σε πρόσωπο
που δεν έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης, επιβάλλεται στον εκµισθωτή, στο µισθωτή και στον οδηγό, αν ο
τελευταίος επίσης δεν έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
και κατάσχεση της µοτοσικλέτας ή του οχήµατος. Τα κατασχεθέντα εκπλειστηριάζονται µε αναλογική εφαρµογή
των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών
µπορούν να καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά µε
την επιβολή της κατάσχεσης και τη διαδικασία του πλειστηριασµού.
3. Η παράγραφις 8 του άρθρου 103 του Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4
(πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες. Από το µέτρο αυτό εξαιρούνται τα οδικά οχήµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, στα οποία όµως επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα της παραγράφου 11 του
άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 34 στο διπλάσιο.»
4. Απαγορεύεται η διενέργεια συγκοινωνιακού έργου
µε στάσεις και κόµιστρο από τουριστικά λεωφορεία κλειστού τύπου, πλην της περίπτωσης των διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραµµών. Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση
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της παράβασης διενεργούνται κατά το λόγο αρµοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού, τις διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών. Οι
εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού για
την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.
Άρθρο 32
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ακινητοποίηση οχήµατος σύµφωνα µε την παρ. 8
του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) γίνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του τελευταίου αυτού
άρθρου».
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ
Άρθρο 33
Δικαίωµα µετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ Α.Ε.
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω ΚΤΕΛ µπορούν µε τις ίδιες προϋποθέσεις να µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
3.»
Άρθρο 34
Όριο ηλικίας λεωφορείων ΟΑΣΘ
Η ηλικία των λεωφορείων ιδιοκτησίας, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017 (Α΄ 102), του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης υπολογιζόµενη από την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας τους ως καινούριων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα είκοσι τρία
(23) έτη. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του χρόνου απόσβεσης της αξίας των παραπάνω λεωφορείων, ο οποίος διενεργείται αποκλειστικά µε βάση το ισχύον καθεστώς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017.
Άρθρο 35
Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινοµούνται πρώτη
φορά ως αστικά ΚΤΕΛ
Τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 2963/2001 αστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, όταν
τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία είτε καινούργια
είτε µεταχειρισµένα πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών.
Άρθρο 36
Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8
του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής

και δηµόσιας χρήσης και των σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση
της άδειας οδήγησης και δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να παρατείνεται για µία ακόµη φορά, µετά τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο µέχρι το εξηκοστό
έβδοµο (67) έτος.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία και
τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την παράταση του ορίου ηλικίας της παραγράφου 1. Η ισχύς της παραγράφου
1 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 37
Τα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 15 του άρθρου 34 του
ν. 2696/1999 καταργούνται.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261)
1. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της
περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.
246/2006 (Α΄ 261) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προϋπόθεση της προηγούµενης κλήτευσης του εργαζόµενου από τον εργοδότη για την υποβολή πιστοποιητικού υγείας ισχύει ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης εργασίας.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 246/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι προσλήψεις του τακτικού ή του έκτακτου προσωπικού διενεργούνται µε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου κάθε ΚΤΕΛ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
παρόντα Κανονισµό. Συµβάσεις εργασίας οι οποίες κατά
παράβαση του πρώτου εδαφίου καταρτίζονται απευθείας
από τον πρόεδρο του ΔΣ ή το διευθύνοντα σύµβουλο ή
άλλο µέλος του ΔΣ ή το διευθυντή του οικείου ΚΤΕΛ θεωρούνται έγκυρες µετά την πάροδο διµήνου από την
πρόσληψη, εφόσον δεν καταγγελθούν εντός του διαστήµατος αυτού από το ΚΤΕΛ.»
3. Στο άρθρο 6 του π.δ. 246/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Συµβάσεις εργασίας που συνάφθηκαν στο παρελθόν, σύµφωνα µε το π.δ. 257/1989 (Α΄ 123) ή µε το π.δ.
229/1994 (Α΄178) ή το π.δ. 246/2006, για την κατάρτιση
των οποίων δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία επιλογής, θεωρούνται έγκυρες, εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εντός διµήνου από την κατάρτισή τους.»
Άρθρο 39
Χρήση θέσης πληρώµατος από επιβάτη
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.7 της παρ. 2 του
άρθρου 3 της 37492/1795/2003 απόφασης του Υπουργού
Μεταφορών (Β΄ 922) καταργείται.
Άρθρο 40
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33)
προστίθεται περίπτωση κκ΄ ως εξής:
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«κκ. Η λειτουργία τουριστικού γραφείου, το οποίο ιδρύεται µε το παρόν και αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 41
Καθιέρωση νέας διανοµαρχιακής γραµµής ΚΤΕΛ
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 7 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οι Περιφερειάρχες διαφωνούν, η γραµµή και οι όροι συνεκµετάλλευσης δύνανται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 42
Κυρώσεις για µη εµπρόθεσµη καταβολή
της ειδικής εισφοράς 5% του άρθρου 13
του ν. 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
δεν έχει εµπρόθεσµα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ, βεβαιώνεται ως
δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ, τηρουµένης της κάτωθι διαδικασίας:
α) µετά τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καταλογισµού των οφειλοµένων ποσών κάθε υπόχρεου
ΚΤΕΛ. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, µε απόδειξη, στη
ΔΟΥ στην οποία ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ
και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
β) τυχόν εκκρεµείς οφειλές παρελθόντων τριµήνων
καταλογίζονται µε την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση µη υποβολής των προβλεπόµενων στοιχείων από τους υπόχρεους, ο υπολογισµός της οφειλής πραγµατοποιείται
µε βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίµηνο από την εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης καθορισµού κοµίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριµήνων για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.
Εφόσον σε µεταγενέστερο χρόνο και µε βάση τα
πραγµατικά έσοδα, προκύπτει εισφορά µεγαλύτερη από
την υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, το υπόχρεο ΚΤΕΛ οφείλει να καταβάλει τη διαφορά,
γ) η αρµόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταµειακά και εισπράττει
από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν ποσό, το οποίο
υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασµό εισφοράς 1% που υφίσταται στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Εισφοράς 1% του
άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για οικονοµική ενίσχυση και
εκσυγχρονισµό των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ»,
δ) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριµήνων παρέχεται η δυνατότητα
ρύθµισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την
οικεία ΔΟΥ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασµό
της περίπτωσης γ΄.
Αν η εισφορά των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παραγράφου 1 δεν έχει εµπρόθεσµα καταβληθεί στους ειδικούς
ατοµικούς λογαριασµούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ αντίστοιχα:
αα) η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει το φορέα (ΚΤΕΛ
Α.Ε. ή ΚΤΕΛ), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση, στην οποία τίθεται προθεσµία ενός (1) µηνός για την κατάθεση
των οφειλόµενων ποσών και την προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και
4 της Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 24),
ββ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η αρµόδια
Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιµο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή
ΚΤΕΛ, το οποίο ισούται µε το 10% του οφειλόµενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
γγ) το ποσό του προστίµου καταλογίζεται µε απόφαση
του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας στην οποία
ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ίδιας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, µε απόδειξη, στη ΔΟΥ όπου ανήκει το υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή
ΚΤΕΛ και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
δδ) πρόστιµα για εκκρεµείς οφειλές παρελθόντων τριµήνων καταλογίζονται µε την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη,
εε) η αρµόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ταµειακά και εισπράττει
από το υπόχρεο ΚΤΕΛ το καταλογισθέν πρόστιµο, το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασµό του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του
άρθρου 13 του ν. 2963/2001.»
Άρθρο 43
Καταβολή εισφοράς 0,5% υπέρ ΡΑΕΜ
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) η φράση «από την 1η Νοεµβρίου
2014» αντικαθίσταται ως εξής:
«από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».
Άρθρο 44
Η περίπτωση κκ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3920/2011 ισχύει και για την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε..
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 45
Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχηµάτων
και αντικατάσταση αυτών
1. Μετά την πάροδο χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ
(18) συνεχόµενων µηνών από τη θέση οχήµατος σε κατάσταση ακινησίας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
ν. 2367/1953 (Α΄ 82), οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήµατος καταστρέφονται, µε ανακύκλωσή τους, µε µέριµνα των αρµοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων οχήµατος,
κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αρµόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας προβαίνει σε
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καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος,
µετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήξη του διοικητικού µέτρου της αφαίρεσης. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση
Υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση καταστροφής πινακίδων
κυκλοφορίας, ύστερα από αίτηση εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήµατος.
2. Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δηµόσια κυκλοφορία οχήµατος του οποίου οι
πινακίδες κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, οι αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων
(Π.Ε.) της χώρας προβαίνουν σε αντικατάσταση των
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, µοτοσικλετών ή ρυµουλκούµενων, ύστερα από αίτηση του κατόχου ή του ιδιοκτήτη. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αντικατάστασης των κρατικών πινακίδων, ο αιτών υποβάλλει µαζί µε την αίτηση και τη βεβαίωση καταστροφής του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και καταβάλλει παράβολο, υπέρ του Δηµοσίου, ύψους τριάντα (30)
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών απαλλάσσεται από
το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται στην οικ. Β39170/850/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 124). Εξαιρετικά αν τα κατατεθειµένα στοιχεία κυκλοφορίας καταστρέφονται από λόγους, που ανάγονται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας και αφορούν ακινησίες χρονικής διάρκειας µικρότερης των δεκαοκτώ (18) µηνών συνεχούς ακινησίας, για την επανέκδοση αυτών δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου των τριάντα (30) ευρώ, µετά από
βεβαίωση της αρµόδιας αρχής.
3. Κάθε πινακίδα οχήµατος που καταστρέφεται καταχωρείται µηχανογραφικά και στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχηµάτων της οικείας οργανικής µονάδας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στο ίδιο αρχείο τηρούνται και τα στοιχεία για όσα οχήµατα έχει υποβληθεί δήλωση κλοπής οχήµατος ή
φορολογικής ακινησίας στην αρµόδια υπηρεσία. Το αρχείο διασυνδέεται και µε άλλα µητρώα ή συστήµατα που
τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες.
4. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται
οι αρµόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία καταστροφής
των πινακίδων κυκλοφορίας για την εφαρµογή της παραγράφου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες καταχώρισης των στοιχείων των
οχηµάτων και η διασύνδεση µε άλλα µητρώα, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
5.α. Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως, ανεξαρτήτως κυβισµού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή
αχρήστευση λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές
που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στους
µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο 2017 (τις
πληµµύρες της 25ης και 26ης Σεπτεµβρίου 2017 στο Δήµο Σαµοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, την
πληµµύρα της 13ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Σύµης
της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τις πληµµύρες
15ης-17ης Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους Αγιάς και Τεµπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τις πληµµύρες της 16ης Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους Τρικαίων,

Καλαµπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, τις πληµµύρες 16ης και 17ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τις πληµµύρες της 11ης Φεβρουαρίου
2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 στους Δήµους Πλατανιά, Αποκορώνου και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τις πληµµύρες 11ης Νοεµβρίου 2017 στο
Δήµο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
και την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017 στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής), καθώς και την πυρκαγιά της 11ης Σεπτεµβρίου
2017 στη Δυτική Αχαϊα, στις τέως κοινότητες Σαντοµέρι,
Χαραυγή, Άρλα, Φώσταινα, Ελαιοχώριο και Πετροχώριο
δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το
Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήµατος, και χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
β. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
της Χώρας έως ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος και σε αυτή αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο
ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήµατος κατά τα ανωτέρω. Για την ως άνω υποβολή απαιτείται µόνο βεβαίωση
του οικείου Δήµου, στον οποίο ο αιτών δηλώνει την κατοικία του ή πιστοποιείται από τον αρµόδιο Δήµο ότι εκεί
αποδεδειγµένα ασκεί (µόνιµη ή πρόσκαιρη) εργασιακή ή
επαγγελµατική απασχόληση. Πινακίδες του οχήµατος
και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται µαζί µε την αίτηση µόνο σε περίπτωση που υπάρχουν ή άλλως προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς
τους. Αίτηση διαγραφής κατά τα ανωτέρω δύνανται να
υποβληθεί και από κληρονόµους, µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµίας, για κληρονοµηθέντα οχήµατα,
καθώς και από συγγενείς πρώτου βαθµού, η συγγένεια
των οποίων αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών δύναται να παραταθεί η ως άνω προθεσµία για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
γ. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής µε
ηµεροµηνία τις ως άνω αναφερόµενες ηµεροµηνίες φυσικής καταστροφής ανά τόπο, όπου συνέβη η φυσική καταστροφή ένεκα της οποίας καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχηµα του αιτούντος.
δ. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήµατος που
βασίστηκε αποδεδειγµένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως , διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων το όχηµα σε περίπτωση
που βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα
του Δηµοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού για το Νοµό Αττικής
ή στο αρµόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νοµούς.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Υποδοµών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης.
ε. Η παρ. 6.6 του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
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ισχύει και έχει εφαρµογή και για την παρούσα διάταξη.
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ.
116/2004 (Α΄ 81) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 69 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και για φορτηγά Ι.Χ.
κατηγορίας Ν1 µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήµατος,
στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή,
διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που
βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιµο αποδεικτικό έγγραφο.»
7. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 της παρ. 6
του άρθρου 8 του π.δ.116/2004 (Α΄ 81) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.2. Η αίτηση διαγραφής επιβατικού Ι.Χ. οχήµατος υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, ενώ η αίτηση
διαγραφής φορτηγού Ι.Χ. στην υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί
η άδεια κυκλοφορίας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος
για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω.»
Άρθρο 46
Βεβαιώσεις οχηµάτων
1. Θεσπίζονται οι εξής βεβαιώσεις, οι οποίες απαιτούνται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους:
α) Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης, η οποία εκδίδεται από τον εγχώριο εθνικό διανοµέα ή τον κατασκευαστικό οίκο του οχήµατος, µε την οποία βεβαιώνεται για
το συγκεκριµένο αριθµό πλαισίου:
αα) το µοντέλο και η έκδοση ή η παραλλαγή του, ββ)
το πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήµατος και το γνήσιο
του αριθµού πλαισίου και κινητήρα, ο κυβισµός, ο χρωµατισµός και η κατηγορία του οχήµατος, γγ) ο επιπλέον
του βασικού (εξτρά) εξοπλισµός του, σύµφωνα µε τους
τιµοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήµατος στη
χώρα µας, δδ) η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, εε) ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχηµα και ποιες εκκρεµούν
και στστ) οι πλέον σύγχρονες καταχωρηµένες πληροφορίες οδοµέτρου από τη µηχανογραφική βάση του εργοστασίου. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης τεχνικής επικαιροποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, ο
εισαγωγέας µεταχειρισµένου οχήµατος ή ελαφρού φορτηγού, τα οποία προέρχονται από άλλη χώρα, υποβάλλει
αίτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα, που τηρείται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών σύµφωνα µε την
παράγραφο 6, η οποία διαβιβάζεται αµελλητί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στον κατά περίπτωση εγχώριο εθνικό διανοµέα.
Η βεβαίωση χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαβίβαση της αίτησης στον εγχώριο εθνικό διανοµέα,

β) βεβαίωση του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσης µε
το εξής περιεχόµενο: αα) πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν, καθώς και ποιοι εκκρεµούν, ββ)
ποιοί ήταν επιτυχείς και ποιοί όχι και γιατί και γγ) πόσα
χιλιόµετρα είχε διανύσει το όχηµα σε κάθε έλεγχο,
γ) βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια
κυκλοφορίας, η οποία περιλαµβάνει: αα) την έγκριση τύπου µε βάση την οποία ταξινοµήθηκε το όχηµα, ββ) τα
στοιχεία κυβισµού, εκποµπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχηµα, γγ) την ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης και δδ) τον προηγούµενο ιδιοκτήτη. Η βεβαίωση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει όσα στοιχεία αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας.
Οι παραπάνω βεβαιώσεις των αρχών της αλλοδαπής
υποβάλλονται µε επίσηµη µετάφρασή τους.
2. Για τον υπολογισµό του Τέλους Ταξινόµησης, των
άρθρων 121 και 123 του ν. 2960 /2001, µεταχειρισµένου
επιβατηγού οχήµατος ή ελαφρού φορτηγού απαιτείται,
επιπλέον των προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, η υποβολή της βεβαίωσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1.
3. Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας µεταχειρισµένου που προέρχεται από άλλη χώρα επιβατηγού οχήµατος ή ελαφρού φορτηγού απαιτείται, επιπλέον των
προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, η
υποβολή των βεβαιώσεων της παραγράφου 1, καθώς και
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη
γνώση των στοιχείων των παραπάνω βεβαιώσεων και
του δελτίου Κ.Τ.Ε.Ο. στη χώρα µας, που απαιτείται πριν
από την ταξινόµηση.
4. Για τη µεταβίβαση πάσης φύσεως οχήµατος για το
οποίο δεν έχουν εφαρµοστεί οι διατάξεις των παρ. 2 και
3 απαιτείται, επιπλέον των προβλεπόµενων από άλλες
διατάξεις δικαιολογητικών, η υποβολή των βεβαιώσεων
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1.
5. Οι βεβαιώσεις από τον εγχώριο εθνικό διανοµέα ή
τον κατασκευαστικό οίκο, που προβλέπονται από το παρόν, εκδίδονται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ από το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
6. Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων
αρχίζει από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος για την καταχώριση των
βεβαιώσεων των εγχώριων εθνικών διανοµέων ή κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτοµέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
7. Για την έκδοση της βεβαίωσης της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους
είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών. Για την έκδοση νέας βεβαίωσης για το ίδιο
όχηµα δεν χρησιµοποιείται άλλο παράβολο. Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό
(50%) αποδίδεται για την αποζηµίωση των φορέων έκδο-
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σης της παραπάνω βεβαίωσης και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, για ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και για κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται το ακριβές
ποσοστό επί του παραβόλου που αποδίδεται για την αποζηµίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος, µπορεί δε να µειώνεται και το ύψος του παραβόλου αυτού.
8. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν, κάθε έξι (6) µήνες, προς τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού αίτηµα για χορήγηση καταλόγου µε τα νοµίµως
λειτουργούντα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας τους.
9. Σε περίπτωση υποβολής πλαστής βεβαίωσης του
Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης µη νοµίµως λειτουργούντος Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή από ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τούτο όργανο
από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών πρόστιµο
στον εισαγωγέα του οχήµατος ίσο µε το πενταπλάσιο
της αξίας πώλησης του οχήµατος, το οποίο βεβαιώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ.
Άρθρο 47
Παρατηρητήριο Τιµών Ανταλλακτικών Οχηµάτων
Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιµών λιανικής πώλησης
των ανταλλακτικών οχηµάτων ανά τύπο οχήµατος, που
εισάγεται στη χώρα. Οι εθνικοί διανοµείς οχηµάτων είναι
υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του τύπου του οχήµατος και ενδεικτικών τιµών
λιανικής πώλησής τους µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την εισαγωγή του πρώτου αυτοκινήτου του συγκεκριµένου τύπου και µέσα σε ένα (1) έτος πλήρη κατάλογο
ανταλλακτικών και ενδεικτικών τιµών λιανικής πώλησης
όλων των τύπων οχηµάτων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη. Την παραπάνω υποχρέωση
έχουν και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διακινούν
νοµίµως αντίστοιχα ανταλλακτικά. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 48
Αν σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από
τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθµός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζηµιώνει εις ολόκληρον τον ιδιοκτήτη του οχήµατος στην τιµή κτήσης του οχήµατος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήµατος για επιπλέον θετική ή αποθετική
ζηµία. Η αποζηµίωση εις ολόκληρον από τον εισαγωγέα
πραγµατοποιείται ακόµα και αν το όχηµα έχει εν τω µεταξύ µεταπωληθεί.

Άρθρο 49
Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργούνται τα κάτωθι Μητρώα και Διαδικτυακές Εφαρµογές:
1. α. Εθνικό Μητρώο Οχηµάτων.
β. Στο Μητρώο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχηµάτων.
γ. Το Μητρώο µπορεί να διασυνδέεται µε Μητρώα ή
Συστήµατα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την τήρηση του
παραπάνω Μητρώου.
2. α. Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών.
β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχηµάτων ιδιόκτητων και µισθωµένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης
που τους συνδέει µε την επιχείρηση.
γ. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των στοιχείων της περίπτωσης β΄, αρµόδια είναι η
Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
στην οποία τηρείται το Μητρώο.
δ. Το Μητρώο µπορεί να διασυνδέεται µε Μητρώα που
τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Οδικών Μεταφορών, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας
του, η αρµόδια Διεύθυνση τήρησής του, τα Μητρώα µε
τα οποία διασυνδέεται, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρούνται ηλεκτρονικά µητρώα στα οποία καταχωρίζονται όλα
τα στοιχεία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και των τουριστικών τρένων, όπως ο αριθµός κυκλοφορίας τους, τα στοιχεία των οδηγών τους, οι εγκριθείσες ειδικές διαδροµές και στάσεις και κάθε άλλο συναφές στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών µπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία
ως περιεχόµενο των παραπάνω µητρώων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό την τήρηση τους σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
4. α. Διαδικτυακή Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής στοιχείων διενεργούµενων οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών.
β. Στην Εφαρµογή καταγράφονται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε µεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήµατος, του οδηγού, του είδους
και της ποσότητας του φορτίου, καθώς και του τόπου
φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου. Τα ίδια στοιχεία
καταγράφονται και κατά την είσοδο στη χώρα οποιασδήποτε διενεργούµενης οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς.
γ. Τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ εκτυπώνονται και
συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδροµή από τον τόπο
φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα
4 έως 4Β του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), ανάλογα µε το είδος
και την ποσότητα του φορτίου, οι κυρώσεις σε περίπτω-

36
ση µεταφοράς φορτίου χωρίς το συνοδευτικό εκτυπωµένο έντυπο ή αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία µεταξύ µεταφερόµενου και δηλωµένου φορτίου.
δ. Η Εφαρµογή µπορεί να διασυνδέεται µε Συστήµατα
και Μητρώα που τηρούνται από λοιπές αρµόδιες Υπηρεσίες. Όταν καταστεί τεχνικά εφικτό να δέχεται την πληροφορία για τη θέση του οχήµατος σε «πραγµατικό χρόνο» µπορεί να είναι προσβάσιµο στους πολίτες.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Εφαρµογής,
ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της, η αρµόδια Διεύθυνση τήρησής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Παρατηρητήριο προδιαγραφών, καθώς και συντελεστών κόστους και τιµών µεταφορικού έργου οδικών µεταφορών. Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των
οχηµάτων οδικών µεταφορών, όπως λιπαντικών, ελαστικών, εξαρτηµάτων, καυσίµων, το κόστος των διοδίων και
άλλα κόστη που επηρεάζουν τα κόστη µεταφοράς, καθώς και σχετικά στατιστικά δεδοµένα και επεξεργασία
τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας
του Παρατηρητηρίου, λοιπά στοιχεία προς καταγραφή,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 50
Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχηµάτων
1. Σε κατασκευαστή οχηµάτων ο οποίος: α) υποβάλλει
ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση έγκρισης τύπου, β) παραποιεί τα αποτελέσµατα των δοκιµών
για την έγκριση τύπου ή τη συµµόρφωση εν χρήσει, γ) αποκρύπτει στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που µπορεί
να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου, δ) χρησιµοποιεί ελαττωµατικές συσκευές ή συστήµατα αναστολής για την έκδοση έγκρισης ή
τη διατήρηση σε ισχύ αυτής και ε) αρνείται την παροχή
πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄,
επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε τις παραγράφους 4
και 5. Αν ο κατασκευαστής υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ µέσα σε
µία πενταετία από τη τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο
πρόστιµο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.
2. Σε κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατασκευαστή,
εισαγωγέα ή διανοµέα που διαθέτει στην αγορά οχήµατα, συστήµατα, µηχανικά µέρη ή χωριστές τεχνικές µονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, σύµφωνα µε οποιαδήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή παραποιεί τα σχετικά έγγραφα ή σήµατα ή αρνείται την παροχή πρόσβασης σε
πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των
παραβάσεων αυτών επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4 και 5. Αν ο κατασκευαστής, αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή διανοµέας υποπέσει εκ νέου στις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται νέο πρόστιµο πενταπλάσιο της αξίας του ήδη επιβληθέντος.
3. Σε κατασκευαστή που εκδίδει πιστοποιητικά συµµόρφωσης για έγκριση τύπου οχήµατος που εκδόθηκαν

κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων
ή µε τη µη νόµιµη χρήση συστηµάτων αναστολής επιβάλλεται πρόστιµο ανά όχηµα, που τέθηκε σε κυκλοφορία βάση των παραπάνω πιστοποιητικών συµµόρφωσης,
ποσού ίσου µε την τιµή κτήσης του οχήµατος, εφόσον το
όχηµα έχει τεθεί σε κυκλοφορία κατά τα προηγούµενα
τρία (3) έτη. Για οχήµατα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία
προ των τριών (3) προηγούµενων ετών το ποσό του προστίµου ανά όχηµα µειώνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%)
για κάθε έτος πέραν των τριών (3) από τη θέση σε κυκλοφορία του οχήµατος και µε ανώτατο ποσοστό µείωσης το εξήντα τοις εκατό (60%).
4. α) Τα πρόστιµα και οι κατηγοριοποιήσεις των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ως
εξής:
αα) πρόστιµο ίσο τουλάχιστον µε το 700πλάσιο και έως το 1000πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση µπορεί να δηµιουργηθεί
κίνδυνος θανάτου ή τραυµατισµού, βλάβης στην περιουσία του χρήστη ή τρίτου,
ββ) πρόστιµο ίσο τουλάχιστον µε το 400πλάσιο και έως το 700πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση µπορεί να προκληθεί ζηµία του περιβάλλοντος,
γγ) πρόστιµο ίσο τουλάχιστον µε το 100πλάσιο και έως το 400πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση µπορεί να προκληθεί ζηµία του οδικού δικτύου ή παραβιάζεται η νοµοθεσία έκδοσης έγκρισης τύπου.
β) Για την επιβολή του προστίµου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των οχηµάτων, συστηµάτων χωριστών τεχνικών µονάδων, µηχανικών µερών ή χωριστών τεχνικών µονάδων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση.
5. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παραγράφων 1 έως 3 συντάσσεται έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία
κοινοποιείται στον καθ’ ου µε κλήση σε ακρόαση εντός
δέκα (10) ηµερών. Ο καθ’ ου η έκθεση διαπίστωσης της
παράβασης µπορεί να ζητήσει και να λάβει προθεσµία έως είκοσι (20) ηµέρες για να εκθέσει τις απόψεις του επί
της έκθεσης αυτής. Μετά την υποβολή των απόψεων
του καθ’ ου ή µετά την πάροδο άπρακτων των ως άνω
προθεσµιών εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών η απόφαση επιβολής ή µη του προστίµου.
6. Σε περίπτωση που οχήµατα που κυκλοφορούν στην
ελληνική επικράτεια, είτε συστήµατά τους, είτε µηχανικά µέρη τους ή χωριστές τεχνικές µονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, δεν είναι σύµφωνα µε την έγκριση τύπου, ή έχουν υποβληθεί για αυτά ψευδείς δηλώσεις στο
πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών
που οδηγούν σε ανάκληση έγκρισης τύπου, ή έχουν δηλωθεί για αυτά παραποιηµένα αποτελέσµατα δοκιµών
για την έγκριση τύπου ή τη συµµόρφωση εν χρήσει, ή έχουν αποκρυφθεί για αυτά στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που µπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την
απόσυρση της έγκρισης τύπου, ή έχουν χρησιµοποιηθεί
ελαττωµατικές συσκευές ή συστήµατα αναστολής για
την έκδοση έγκρισης ή τη διατήρηση σε ισχύ αυτής, επιβάλλονται στον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατα-
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σκευαστή, εισαγωγέα ή διανοµέα που τα διαθέτει στην
αγορά πρόστιµα σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5.
7. Τα πρόστιµα της παραγράφου 4 καταβάλλονται υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία, τον εξοπλισµό και τη
συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του
Υπουργείου, για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνικής «εγκριτικής αρχής» που αναφέρεται στον Κανονισµό
168/2013/ΕΕ και την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των προστίµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 51
Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχηµάτων και ηλεκτρονικό
σύστηµα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεων
1.α. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχηµάτων, στο
οποίο καταγράφονται ψηφιακά, ανά έγκριση τύπου, τα
στοιχεία της έγκρισης και κάθε στοιχείο ανταλλαγών αντιγράφων του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόµενο από τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων δοκιµών, ενηµέρωσης σχετικά µε την έκδοση, τις τροποποιήσεις, τις απορρίψεις, ανακλήσεις και αρχείων δεδοµένων του πιστοποιητικού συµµόρφωσης σε ηλεκτρονικό µορφότυπο.
β. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων αρµόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.
γ. Το Μητρώο µπορεί να διασυνδέεται µε Μητρώα που
τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες, αλλά και µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της παραγράφου 2.
2. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται ηλεκτρονικό σύστηµα για τη διεκπεραίωση των
διαδικασιών για θέµατα έγκρισης τύπου οχηµάτων, οι οποίες πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω αυτού.
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου
της παραγράφου 1, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας
του, η αρµόδια Διεύθυνση τήρησής του, τα λοιπά Μητρώα µε τα οποία µπορεί να διασυνδέεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής της διασύνδεσης µε τα Μητρώα αυτά και µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της παραγράφου 2.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, οι λεπτοµέρειες
για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος της παραγράφου 2, ο χρόνος ενεργοποίησής
του, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό.
Άρθρο 52
Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας
και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
όλης της χώρας
1. Η κατάθεση, µαζικά ή ατοµικά, αιτήσεων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών

όλης της χώρας για θέµατα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς
και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων
οχηµάτων πραγµατοποιείται αποκλειστικά είτε µέσω ταχυδροµικών υπηρεσιών (συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά) είτε µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση
των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές για την παραπάνω
δραστηριότητα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής της παραγράφου 1, οι κατηγορίες των οχηµάτων που εµπίπτουν σε
αυτή, οι προθεσµίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων, και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. α. Δηµιουργείται ηλεκτρονικό σύστηµα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέµατα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας,
καθώς και για τη χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών
πινακίδων οχηµάτων, οι οποίες πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω αυτού. Στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστηµα έχουν πρόσβαση και τα ΚΕΠ για τη διευκόλυνση
των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, που ορίζονται µε
την απόφαση της επόµενης περίπτωσης.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτοµέρειες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, οι προϋποθέσεις πρόσβασης σε
αυτό από τα ΚΕΠ, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.
1. Τα τέλη διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, αρχικού και επανελέγχου, στα δηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου περιφερειακού
συµβουλίου, στην οποία λαµβάνονται υπόψη οι τιµές της
αγοράς της οικείας περιφέρειας. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Τα δηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. µπορούν, µε απόφαση του αρµόδιου περιφερειακού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται
από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, να λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις που ρυθµίζουν τη λειτουργία των
Κ.Τ.Ε.Ο. και τις ειδικότερες ρυθµίσεις των περιπτώσεων
α΄, β΄ και γ΄.
α. Η Περιφέρεια διατηρεί πάντοτε την απόλυτη πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο µπορεί να συµµετέχουν το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δήµοι και νοµικά πρόσωπα των περιφερειών και των δήµων.
β. Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών.
γ. Αν η εταιρεία λυθεί, η Περιφέρεια έχει δικαίωµα
προτίµησης για την αγορά της εκποιούµενης περιουσίας.
δ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου όπως τα θέµατα
της διαδοχής των φορέων, της περιουσίας τους, και του
προσωπικού.
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Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) δεν µπορούν να
συστεγάζονται µε συνεργεία επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, µε εταιρείες εισαγωγής και εµπορίας αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων και ανταλλακτικών αυτών, µε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, καθώς και
µε γραφεία µηχανολόγων ή και ηλεκτρολόγων µηχανικών. Αν σε οικόπεδο ή γήπεδο χρησιµοποιείται ένα τµήµα αυτού για την εγκατάσταση και λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκεκριµένη περιοχή, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τµήµα του οικοπέδου ή γηπέδου που χρησιµοποιείται για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..»
2. Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από
υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών, καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δεύτερου
βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από νοµικά πρόσωπα στα οποία τα παραπάνω πρόσωπα ορίζουν ή ελέγχουν τη διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για διάστηµα
δύο (2) ετών µετά την απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου.
3. Το λογισµικό των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. είναι διαρκώς
συνδεδεµένο και επικοινωνεί µε τη βάση δεδοµένων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στο άρθρο 5 της
κ.υ.α. µε αριθµό 3326/212/2015 (Β΄ 158) των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών η φράση
«Για την αναιτιολόγητη µη αποστολή προς το ΥΠΥΜΕΔΙ
το αργότερο µέχρι την 12η βραδινή της ηµέρας διενέργειας του ελέγχου,» αντικαθίσταται από τη φράση «Για
την αναιτιολόγητη µη αποστολή προς το ΥΠΥΜΕΔΙ αυτοµάτως : i)».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18A του
ν. 3446/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταµειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
στους ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία συµπληρώνεται
χρονικό διάστηµα:
α. έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,
β. έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55),
να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.
Το πρόστιµο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισµού, όπως αυτή προβλέπεται
στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι

οι παραβάτες δεν συµµορφώνονται µε την υποχρέωση
προσκόµισης των οχηµάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιµο δεν επιβάλλεται το πρόστιµο της παραγράφου 4 του άρθρου 86
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωµής
του µειωµένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα
όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του προστίµου της παραγράφου 3, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τις
διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισµό των εκπρόθεσµων σε τεχνικό έλεγχο οχηµάτων και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 56
1. Το πρώτο εδάφιο µετά το τέλος της περίπτωσης δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως
έχει κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο µέγιστης αποδεκτής
µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι τέσσερις
χιλιάδες (4.000) χιλιόγραµµα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα «επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, µπορεί να το οδηγούν και µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.»
2. Η υποπερίπτωση βα΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
« βα) Μικτού βάρους µέχρι 1.200 χιλιόγραµµα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο µετά το τέλος της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 µετά τις λέξεις «ιδιωτικής χρήσης» η φράση «µικτού βάρους µέχρι
2.500 χιλιόγραµµων, στους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρµοδίως
γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα» αντικαθίσταται από τη φράση «µέγιστης αποδεκτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι
2.500 χιλιόγραµµα ή ωφέλιµου φορτίου µέχρι 1.300 χιλιόγραµµα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρµοδίως γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελµατικής δραστηριότητας.»
4. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν.δ. 49/1968 µετά τον αριθµό «235» προστίθενται οι
λέξεις «προσαυξανόµενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραµµο».
5. Το πρώτο εδάφιο µετά το τέλος της περίπτωσης γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δηµοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελµατίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέ-
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κτες µέλη ή µη αγροτικών – δασικών συνεταιρισµών ή
δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα
που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ..»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 καταργείται.
Άρθρο 57
Τροποποίηση της Α2/29542/5347/1991 (Β΄ 707)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄
της Α2/29542/5347/1991 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών (Β΄ 707) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελµατία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης σύµφωνα µε συµβατική υποχρέωση. Το Φ.Ι.Χ.
αυτοκίνητο µέγιστης αποδεκτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι 4.000 χιλιόγραµµα, καθώς και
το Φ.Ι.Χ που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα «επαγγελµατία αγρότη», σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως
ΜΑΜΦΟ, µπορεί να οδηγείται και από µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, αν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.»
Άρθρο 58
Εχέγγυα αξιοπιστίας του οδικού µεταφορέα
εµπορευµάτων ή επιβατών
1. Τα εχέγγυα αξιοπιστίας της υποπερίπτωσης β΄ της
παρ.1 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου πρέπει
να υφίστανται για τον ιδιοκτήτη της µεταφορικής επιχείρησης, όταν η επιχείρηση είναι ατοµική, ή τον νόµιµο εκπρόσωπό της, όταν η επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο,
και ταυτόχρονα για τον διαχειριστή µεταφορών αν είναι
διαφορετικό πρόσωπο. Οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο φυσικά πρόσωπα δεν διαθέτει εχέγγυα αξιοπιστίας όταν:
α) έχει καταδικαστεί, αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης δεκαετία, για:
λαθρεµπορία, µεταφορά παράτυπων µεταναστών, παράβαση της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωµατεµπορία, εµπορία ανθρώπων, δουλεµπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµική εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη,
κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, τροµοκρατική πράξη,
β) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) µηνών για παραβάσεις της εµπορικής νοµοθεσίας,
γ) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία,
µε στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόµου για τις εµπορευµατικές ή τις επιβατι-

κές µεταφορές ή την επαγγελµατική ευθύνη,
δ) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόµου για τις µισθολογικές και εργασιακές
συνθήκες του επαγγέλµατος,
ε) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία,
µε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6)
µηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
στ) έχει καταδικαστεί αµετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, µε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) µηνών για δύο τουλάχιστον παραβάσεις των υποπεριπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της
παρούσας,
ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία.
Το κώλυµα των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ παύει να υφίστανται αν η ποινή χαριστεί.
2. Η επιχείρηση παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας αν επιβληθούν σε βάρος της ή σε βάρος του διαχειριστή µεταφορών της κυρώσεις για παραβάσεις της
νοµοθεσίας περί εµπορευµατικών ή επιβατικών µεταφορών, οι οποίες οδηγούν σε άρση της αξιοπιστίας. Αντίστοιχα, ο διαχειριστής µεταφορών που σε βάρος του επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του προηγούµενου εδαφίου
παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή µεταφορών συναρτάται µε τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη
συχνότητα αυτών και τον αριθµό των οδηγών της επιχείρησης.
Άρθρο 59
Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό
σύστηµα φορέων ADR
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσεται «πληροφοριακό σύστηµα φορέων επιθεώρησης
Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων που
πραγµατοποιούνται οδικώς «Accord european relatif au
transport international des merchandises Dangereuses par
Route (ADR)» για την παρακολούθηση και εποπτεία των
φορέων επιθεώρησης επικίνδυνων εµπορευµάτων
(ADR). Στο πληροφοριακό σύστηµα του προηγούµενου
εδαφίου οι φορείς επιθεώρησης ADR καταχωρούν στοιχεία σχετικά µε τις προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις
και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων. Το σύστηµα
διασυνδέεται µε άλλα συστήµατα και µητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο.
2. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων λειτουργίας τους και διενέργειας ελέγχων, καθώς και των
όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της παραγράφου 1, επιβάλλονται ανάλογα µε την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
α. Στους φορείς επιθεώρησης ADR:
αα. διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
ββ. προσωρινή αφαίρεση δικαιώµατος διενέργειας επιθεωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) µήνες,
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γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούµενων δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα για το ίδιο µε το χρονικό διάστηµα της υποπερίπτωσης ββ΄.
β. Στους πραγµατογνώµονες των φορέων επιθεώρησης ADR αφαίρεση του δικαιώµατος διενέργειας επιθεωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση
υποτροπής, µε την τέλεση της ίδιας παράβασης µέσα σε
τρία (3) έτη από την επιβολή προστίµου, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση
υποτροπής, µε την τέλεση της ίδιας παράβασης µέσα σε
τρία (3) έτη από την επιβολή προσωρινής αφαίρεσης δικαιώµατος διενέργειας επιθεωρήσεων, το χρονικό διάστηµα της επιβαλλόµενης κύρωσης διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής, µε την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης για τρίτη φορά µέσα σε τρία (3) έτη ή σε
περίπτωση άρνησης του φορέα επιθεώρησης ADR να ελεγχθεί από τα αρµόδια όργανα, ανακαλείται οριστικά ο
ορισµός του ανωτέρω φορέα επιθεώρησης και το φυσικό
πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή το νοµικό πρόσωπο δεν έχει πλέον δυνατότητα ίδρυσης νέου φορέα επιθεώρησης
ADR.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία ορισµού φορέων επιθεώρησης ADR, οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά µε την
ορθή διενέργεια των ελέγχων, θέµατα πιστοποίησης
πραγµατογνωµόνων οχηµάτων ADR, θέµατα σχετικά µε
την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήµατος φορέων επιθεώρησης ADR, καθώς και οι υποχρεώσεις των
φορέων σχετικά µε την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που αφορούν τις επιθεωρήσεις των
οχηµάτων και τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την είσπραξη
των προστίµων του παρόντος άρθρου.
5. Αρµόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων είναι η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Άρθρο 60
Πληροφοριακό σύστηµα πιστοποιητικών
έγκρισης οχηµάτων ADR
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσεται «πληροφοριακό σύστηµα πιστοποιητικών έγκρισης
οχηµάτων ADR» για την παρακολούθηση και εποπτεία
των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) τα
οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήµατα
ADR) και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης αυτών. Η
διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τα πιστοποιητικά έγκρισης οχηµάτων ADR από τα εξουσιοδοτηµένα
για το σκοπό αυτό Κ.Τ.Ε.Ο. πραγµατοποιείται µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος.
2. Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων που αφορούν το πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος ADR επιβάλλονται ανάλογα µε την παράβαση, οι εξής διοικητικές
κυρώσεις:

α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.:
αα. πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000)
ευρώ,
ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από
δέκα (10) ηµέρες έως και ένα (1) έτος,
γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούµενων δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα για το ίδιο µε το χρονικό διάστηµα της υποπερίπτωσης ββ΄,
β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των φορέων της περίπτωσης α΄ αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ADR για
χρονικό διάστηµα από δέκα (10) ηµέρες έως τρεις (3) µήνες,
γ. Στα δηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. αναστολή λειτουργίας, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µέχρι να αρθούν οι
λόγοι που επέβαλλαν την κύρωση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη,
τη λειτουργία και το χρόνο έναρξής της, µε τη συντήρηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού
συστήµατος πιστοποιητικών έγκρισης οχηµάτων ADR,
καθώς και µε τις υποχρεώσεις των Κ.Τ.Ε.Ο. για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά
µε το πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος ADR.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 2, η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και είσπραξης των
διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 61
Έλεγχος συµµόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων
µε την υποχρέωση ορισµού Συµβούλου Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ)
1. Οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της
Γ5/22039/2825/2017 (Β΄ 2915) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών
και Μεταφορών τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο ύψους έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
Στην επιχείρηση στην οποία ο ΣΑΜΕΕ παραβαίνει τις
διατάξεις του σηµείου 1.8.3 της παραπάνω απόφασης
20655, µη ασκώντας ή ασκώντας πληµµελώς τα καθήκοντά του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο
ΣΑΜΕΕ τιµωρείται µε απαγόρευση άσκησης καθηκόντων
από έναν (1) έως δώδεκα (12) µήνες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα αρµόδια όργανα
ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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Άρθρο 62
Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών
Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών
ADR οδηγών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παράβολα για την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, το
παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστοποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στους Διευθυντές Σπουδών αυτών που παραβιάζουν τα οριζόµενα στην απόφαση της
παραγράφου 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α) Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ διοικητικό πρόστιµο από διακόσια
(200) µέχρι χίλια (1.000) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ, απαγόρευση λειτουργίας για έναν (1)
έως έξι (6) µήνες ή έως ότου αρθούν οι λόγοι απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση
του τρέχοντος προγράµµατος κατάρτισης.
Σε περίπτωση υποτροπής, µε την τέλεση της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προστίµου, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, µε την τέλεση της ίδιας
παράβασης µέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό διάστηµα της επιβαλλόµενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής, µε την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης για τρίτη φορά µέσα στο ίδιο έτος ή σε
περίπτωση άρνησης ελέγχου από τα αρµόδια όργανα εκ
µέρους της Σχολής, η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλείται
οριστικά. Η ανάκληση κοινοποιείται σε όλες τις Π.Ε. Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αναγγελίας νέας ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης συρροής παραβάσεων στο
πλαίσιο του ίδιου ελέγχου οι οποίες επισύρουν διοικητικό πρόστιµο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόµενο πρόστιµο είναι
ίσο µε το σύνολο των προστίµων για τις επιµέρους παραβάσεις και µε ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο
πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση
λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η συνολική επιβαλλόµενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ίση µε το
σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιµέρους παραβάσεις και µε ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) µήνες.
β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό
σε ΣΕΚΟΟΜΕΕ σε όλη την Επικράτεια από έναν (1) έως
(6) µήνες.
3. Αρµόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 2 είναι το όργανο της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εγκρίνει τα προγράµµατα ή έχει βεβαιώσει την αναγγελία λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ κατά περίπτωση.

Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε τραπεζικό
λογαριασµό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) δηµόσιο έσοδο που αποδίδεται από
αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω της Τράπεζας
της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών µετακινήσεων και αποζηµιώσεων των επιτροπών ελέγχου των
Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες
που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των
ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
Άρθρο 63
Τροποποίηση του π.δ. 74/2008 (Α΄112)
1. Το άρθρο 2 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισµοί:
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.):
Το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελµατική
ικανότητα των επαγγελµατιών οδηγών να µεταφέρουν
επιβάτες ή εµπορεύµατα και επιτρέπει στους κατόχους
του να οδηγούν συγκεκριµένη ή συγκεκριµένες κατηγορίες οδικών οχηµάτων µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν
και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριµένης ή των
συγκεκριµένων κατηγοριών οχηµάτων.
Τα Πιστοποιητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
διακρίνονται σε:
α) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
µεταφοράς επιβατών, τα οποία αναφέρονται στις κατηγορίες οχηµάτων D1, D, D1E, DE όπως αυτές ορίζονται
στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
β) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
µεταφοράς εµπορευµάτων, τα οποία αναφέρονται στις
κατηγορίες οχηµάτων C1, C, C1E, CE όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/2012. Προκειµένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον
Δελτίο Επιµόρφωσης Οδηγού, σύµφωνο µε το Παράρτηµα ΙΙ του π.δ. 51/2012 ή επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, τις οποίες κατέχει,
να είναι καταχωρηµένος ο κοινοτικός κωδικός αριθµός
«95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του π.δ. 51/2012.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ.
74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Οχηµάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας (Αστυνοµία, Πυροσβεστικό
Σώµα, Λιµενικό Σώµα) και στην Υπηρεσία Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης, καθώς και οχηµάτων τα οποία δεν ανήκουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες χρησιµοποιούνται όµως από αυτές µε οποιοδήποτε καθεστώς για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών.»
3. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ.
74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ζ. Οχηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για προσωπική χρήση η οποία δεν αποτελεί εµπορική µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε., ο οποίος απασχολείται ή χρησιµοποιείται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος της Ε.Ε., ο οποίος εκτελεί οδικές µεταφορές επιβατών αποδεικνύει την κατάρτιση
και την επιµόρφωση που απαιτείται στο διάταγµα αυτό,
αν διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: α) Δελτίο Επιµόρφωσης Οδηγού, β) τον κοινοτικό κωδικό αριθµό «95», καταχωρηµένο στην κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης και γ)
εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρίζεται
αµοιβαία από τα κράτη-µέλη στο έδαφός τους.»
5. Στο άρθρο 11 του π.δ. 74/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και στους Διευθυντές
Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και των προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου
7, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α) Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. διοικητικό πρόστιµο από
διακόσια (200) ευρώ µέχρι χίλια (1.000) ευρώ, απαγόρευση για έναν (1) µήνα έως έξι (6) µήνες της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος
προγράµµατος εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υποτροπής,
µε την τέλεση της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα (1) έτος
από την επιβολή προστίµου, το ποσό του επιβαλλόµενου
προστίµου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, µε
την τέλεση της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας,
το χρονικό διάστηµα της επιβαλλόµενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν διοικητικό πρόστιµο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόµενο πρόστιµο είναι ίσο µε το σύνολο
των προστίµων για τις επιµέρους παραβάσεις και µε ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε
περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου
ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργίας της
Σχολής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το όργανο
ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η συνολική
επιβαλλόµενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της Σχολής είναι ίση µε το σύνολο της χρονικής
διάρκειας για τις επιµέρους παραβάσεις και µε ανώτατο
όριο τους δώδεκα (12) µήνες.
β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων, καθώς και απασχόλησής του ως διδακτικό
προσωπικό σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι., σε όλη την επικράτεια από έναν (1) µήνα έως έξι (6) µήνες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών κατατάσσονται οι παραβάσεις
σε κατηγορίες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους και καθορίζονται οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ανάλογα µε
την κάθε παράβαση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Αρµόδιο όργανο επιβολής των κυρώσεων, των διοικη-

τικών προστίµων, της διακοπής ή ακύρωσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης, της απαγόρευσης λειτουργίας
των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και της απαγόρευσης άσκησης καθηκόντων των Διευθυντών Σπουδών είναι το όργανο της Περιφερειακής Ενότητας που ενέκρινε τα προγράµµατα ή βεβαίωσε την αναγγελία λειτουργίας της
Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά περίπτωση.
Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε λογαριασµό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) δηµόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν
στον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιµοποιείται κατά
προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών µετακινήσεων και αποζηµιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου
των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι..»
6. Οι θεωρητικές εξετάσεις, που προβλέπονται στο
Τµήµα 2 του Παραρτήµατος Ι του π.δ. 74/2008, για τη χορήγηση των Π.Ε.Ι. διενεργούνται µε χρήση Πληροφοριακού Συστήµατος (Π.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η ύλη, η διαδικασία,
οι επιτροπές εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος. Η διενέργεια των εξετάσεων µέσω Πληροφοριακού Συστήµατος αρχίζει από την
έκδοση της παραπάνω απόφασης.
Άρθρο 64
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων
του π.δ. 51/2012 (Α΄101)
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ.
51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως έναρξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης, η οποία ανανεώνεται µετά τη λήξη της ισχύος της,
θεωρείται η ηµέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόµενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ, για τη συγκεκριµένη ή τις συγκεκριµένες
κατηγορίες. Σε περίπτωση αιτήµατος ανανέωσης πριν τη
λήξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης, ως έναρξη της νέας διοικητικής ισχύος θεωρείται η ηµέρα
λήξης της προηγούµενης άδειας οδήγησης, εφόσον ο
ενδιαφερόµενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες
προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ, για τη συγκεκριµένη ή τις συγκεκριµένες κατηγορίες.»
Άρθρο 65
Συµπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012
1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 74
ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυµούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατη-
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γορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυµούν να ανανεώσουν.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.51/2012 αναριθµείται
σε παράγραφο 4.
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει πέντε (5) µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 66
Νεκροφόρες
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα πρόσωπα που δικαιούνται να θέσουν σε κυκλοφορία οχήµατα Ειδικής Χρήσης Ειδικού
Σκοπού κατηγορίας Μ που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη µεταφορά επιβατών, έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, προορίζονται για τη µεταφορά
νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτόν ειδικό εξοπλισµό (νεκροφόρες), οι προϋποθέσεις, το µεταφορικό
έργο, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67
Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας
1. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3897/2010 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ο.Α. µπορεί να καταβληθεί
αµοιβή ή αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών έως του ύψους των αποδοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.»

νωτέρω προθεσµίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, για
το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών κατά των υπαιτίων προϊσταµένων
και υπαλλήλων. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για
έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4439/2016 (Α΄222) προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Αν, µετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Αν το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, θεωρείται ότι οι αιτούµενες µεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόµενος
νοµίµως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του
χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10
του ν. 3230/2004 (Α΄44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα κατά των υπαιτίων
προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών. Στην
περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή
διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα
Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχηµάτων και
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 69

Άρθρο 68
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18
του π.δ. 1224/1981 (Α΄303), της παρ. 4 του άρθρου 18
του β.δ. 465/1970 (Α΄150) και της παρ. 4 του άρθρου 26
του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια έως εξής:
«Αν µετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται µέσα σε πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Αν το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, θεωρείται ότι οι αιτούµενες µεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόµενος
νοµίµως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του
χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Στην περίπτωση της
ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησης µέσα στις α-

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄208), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
25 του ν. 4439/2016, η ηµεροµηνία «10η Δεκεµβρίου
2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30ή Οκτωβρίου 2018».
2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταµένων πρατηρίων
ή ολικών ανακατασκευών σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του
οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθµού.
Σε υφιστάµενα πρατήρια ή σταθµούς αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της µελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας µόνο για τις περιοχές
που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του
πρατηρίου ή του σταθµού. Η µελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρµόδιο µηχανικό και υποβάλλεται σε ένα
(1) αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του
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π.δ. 595/1984 (Α΄218) καταργείται.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4439/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για τη
σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG), αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου
(CNG), καθώς και των µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου
(CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών.»
5. Δεν νοούνται πρατήρια υγρών καυσίµων σε ισόγεια
κτιρίων µε ορόφους κατά την έννοια του άρθρου 25 του
ν. 4439/2016, τα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων
και οι υφιστάµενοι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, όταν το
σύνολο των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων αυτών βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων
από το περίγραµµα των κτιρίων των πρατηρίων. Σε αυτή
την περίπτωση ισχύουν οι λοιπές κατά περίπτωση διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίµων.
Άρθρο 70
Ρυθµίσεις για τις αποστάσεις
από χώρους συνάθροισης κοινού
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο
σηµείο των κτηρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών
που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου
185 του ν. 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και
την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών καυσίµων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων εφαρµόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄
του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄222).
Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς
και οι αντλίες υγρών καυσίµων των σταθµών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη των
τριάντα (30) µέτρων αλλά δεν λαµβάνουν τα ανωτέρω
µέτρα, αποµακρύνονται µέσα σε οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3897/2010. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα
ανωτέρω θέµατα καταργείται.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος µπορεί να καθορίζονται όροι
και προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται προκειµένου να καταργηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας
από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ΄ έως στ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, είτε για τη διατήρηση υφισταµένων πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG)
και µικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυση νέων πρατηρίων
αµιγώς υγραερίου (LPG) και µικτών πρατηρίων, ή για τη

µετατροπή υφισταµένων πρατηρίων υγρών καυσίµων σε
µικτά πρατήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά µέτρα και συσκευές, που επιβάλλεται να εγκαταστήσουν τα πρατήρια του προηγουµένου εδαφίου για
την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα καταργείται.
3. α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001
(Α΄268), µε την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012
(Α΄82), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους
στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών
αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό
των ιδιόκτητων ή µισθωµένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιωτικής χρήσης από
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.»
β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρµόζονται έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
4.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010
«Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (Α΄ 174), όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση του εδαφίου 2.α της υποπαραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους
χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, µπορεί
στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην
περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξαµενών
υπερβαίνει τα επτά (7) κυβικά µέτρα εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην
υπουργική
απόφαση
υπ’
αριθµ.
37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882) και σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η λειτουργία µετά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει
διαφορετικά καταργείται.»
β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρµόζονται έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Το σηµείο β΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του
ν. 3710/2008 (Α΄216), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:
«β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίµων, αµιγώς υπόγειων
σταθµών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου µεγέθους και σε
λειτουργούντες στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων
που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου οι επιτρεπόµενες χρήσεις των υπερκείµενων
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ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).»
Άρθρο 71
1. Μετά το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α΄125) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:
«Άρθρο 51Α
Η ρύθµιση του άρθρου 51 του παρόντος νόµου ισχύει
αναλογικά και για τους στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων του άρθρου 2 του π.δ. 455/1976 (Α΄169), που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν µέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως
των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε µε το από 25.4.1996 Πολεοδοµικό Διάταγµα (Δ΄
499), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του π.δ. 455/1976 για τους στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων και οι εκµεταλλευτές τους υποβάλουν στην
οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 του
π.δ. 455/1976, σε συνδυασµό και µε τη διαδικασία της
υπ’ αριθµ. οικ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄3002) για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόµιµης
Λειτουργίας στεγασµένου σταθµού αυτοκινήτων, χωρίς
να κωλύεται η σχετική διαδικασία από τις διατάξεις που
καθορίζουν τις χρήσεις γης.»
2. Οι άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί στους
υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) επιτρέπεται να ανανεώνονται ανά τριετία µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους
που έχουν χορηγηθεί.
3. Στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, αλλά
δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους, οι οριζόµενες προς τούτο χρήσεις γης ισχύουν µέχρι την οριστική
πράξη απαλλοτρίωσης. Έως τότε επιτρέπεται να λειτουργούν και ιδρύονται εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων, των οποίων η χρήση δεν απαγορευόταν από τις προγενέστερες διατάξεις, χωρίς να κωλύεται από τον παραπάνω χαρακτηρισµό η διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων προς τούτο διοικητικών πράξεων, όπως άδεια λειτουργίας και βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας.
Άρθρο 72
Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης οχηµάτων
1. Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων και τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων:
α. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλε-

τών και µοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και των συνεργείων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων και
οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, του π.δ. 78/1988
(Α΄34).
β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία
των εκµεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων, η
θέση λειτουργίας τους, η χρήση τους (δηµόσια ή ιδιωτική), η κατηγορία τους (συνήθων οχηµάτων, µεγάλων και
βαρέων οχηµάτων και µικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχηµάτων), η ειδικότητα ή οι ειδικότητές τους (µηχανικών µερών, ηλεκτρικών µερών κ.λπ.), τα στοιχεία
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιµες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού τους µε συσκευές και µηχανήµατα, τα προβλεπόµενα, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνεργεία
ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης των εισερχόµενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχηµάτων, συνήθων ή και βαρέων. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρµόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στην οποία τηρείται το Μητρώο.
Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενηµερωµένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας
της εγκατάστασης, προσωρινά, µέχρι την αποκατάσταση
των ελλείψεων, ύστερα από ενηµέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.
γ. Το Μητρώο διασυνδέεται µε Μητρώα που τηρούνται
από λοιπές Υπηρεσίες.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου, η
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο συνεργείων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενηµερώνει αρχικά,
µέσα σε έξι (6) µήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) µήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής
Διεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, προκειµένου να τηρεί
το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.
2. Ψηφιακό Μητρώο σταθµών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και µοτοσικλετών – µοτοποδηλάτων
και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί φορτηγών, σταθµοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθµοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραµµές):
α. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης
εξυπηρέτησης οχηµάτων, των λειτουργούντων: αα)
σταθµών αυτοκινήτων οχηµάτων, ββ) πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχηµάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων, όπως ε-
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µπορευµατικοί σταθµοί φορτηγών, σταθµοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθµοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραµµές.
β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία
των εκµεταλλευτών των προαναφερόµενων λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων, η θέση
λειτουργίας τους, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιµες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων),
τα προβλεπόµενα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που
εργάζονται στις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.
Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρµόδια είναι η
Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
στην οποία τηρείται το Μητρώο.
Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενηµερωµένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας
της εγκατάστασης, προσωρινά, µέχρι την αποκατάσταση
των ελλείψεων, ύστερα από ενηµέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.
γ. Το Μητρώο διασυνδέεται µε αντίστοιχα Μητρώα
που τηρούνται από λοιπές (ως άνω) Υπηρεσίες.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου, η
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχηµάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθµών αυτοκινήτων οχηµάτων, ββ) πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχηµάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί φορτηγών, σταθµοί αφίξεων/αναχωρήσεων
υπεραστικών λεωφορείων, σταθµοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές) ανά
αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενηµερώνει αρχικά, µέσα σε έξι (6) µήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) µήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
της Γενικής Διεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, προκειµένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.
Άρθρο 73
Η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, συνεργείων οχηµάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων
και χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των
επιχειρήσεών τους, καθώς και οι υφιστάµενες µονάδες
τεµαχισµού και συµπίεσης ογκωδών αντικειµένων και
βιοµάζας, που χωροθετούνται εντός των αµαξοστασίων
τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραµέ-

νουν και λειτουργούν ως έχουν, έως και τις 30 Ιουνίου
2022, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση
και λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρών και αερίων
καυσίµων, των συνεργείων οχηµάτων, των πλυντηρίωνλιπαντηρίων και των χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των παραπάνω εταιρειών και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την προσαρµογή των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων που ήδη λειτουργούν.»
Άρθρο 74
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του
άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α΄17), όπως αυτές είχαν αντικατασταθεί µε την παρ. 3α του άρθρου 39 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου στις περιπτώσεις που υφίσταται κατάληψη του ακινήτου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει δήλωση διατήρησης
της απαλλοτρίωσης µέχρι 31.12.2018 µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα
(10) ετών από το χρόνο που έχει επέλθει η αυτοδίκαιη
άρση αυτής. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση διατήρησης
της απαλλοτρίωσης γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από
την αρχή που έχει κηρύξει την απαλλοτρίωση, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 75
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του
ν. 3911/2011 (Α΄12) µετά τη λέξη «µαθητευόµενων»
προστίθενται οι λέξεις «µηχανοδηγών ή βοηθών µηχανοδηγών» και µετά τις λέξεις «οι µηχανοδηγοί» προστίθενται οι λέξεις «και οι βοηθοί µηχανοδηγοί».
2. Η περίπτωση β΄της παρ. 9 του άρθρου 23 του
ν. 3911/2011 (Α΄12) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική µετά το
πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών στον διαχειριστή υποδοµής και στη σιδηροδροµική επιχείρηση
για την οποία εκπαιδεύονται. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε τη θεωρητική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αµαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δροµολόγια µε υποχρεωτική παρουσία
µηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότερα µε
πιστοποιηµένο εκπαιδευτή. Στην περίπτωση που κατά
την εκπαίδευση χρησιµοποιηθούν προσοµοιωτές ή/και εξιδεικευµένες τρισδιάστατες µαγνητοσκοπήσεις διαδροµών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δροµολογίων δύναται να περιοριστεί στα 3/5 της
πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ παραλλήλου µε
σύγχρονα συστήµατα προσοµοιωτών ή/και εξιδεικευµέ-
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νων τρισδιάστατων µαγνητοσκοπήσεων διαδροµών.»
3. α. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011
προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό
να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευµένο προσωπικό
του διαχειριστή υποδοµής για το γενικό κανονισµό κίνησης, τον κανονισµό σηµάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδοµής.»
β. Η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011 αναριθµείται σε 13.
Άρθρο 76
Οι εκπαιδευτές και οι εξεταστές των Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των σιδηροδροµικών ειδικοτήτων πιστοποιούνται υποχρεωτικά από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (ΡΑΣ). Με απόφαση της ΡΑΣ καθορίζονται τα προσόντα, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής πιστοποίησης και της ανανέωσής της.
Κάθε πιστοποίηση πρέπει να ανανεώνεται για µεν τους
εκπαιδευτές µέσα σε τρία (3) έτη, για δε τους εξεταστές
µέσα σε ένα (1) έτος από την αρχική πιστοποίηση. Η ΡΑΣ
τηρεί µητρώο εξεταστών και µητρώο εκπαιδευτών.
Στους εκπαιδευτές και εξεταστές χορηγείται πιστοποιητικό µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση της
αίτησης και την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Κάθε πιστοποίηση, καθώς και τα µητρώα όπως ισχύουν επικαιροποιηµένα αναρτώνται στη διαδικτυακή
πύλη της ΡΑΣ.
Άρθρο 77
1. Το πρώτα δύο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3911/2011 (Α΄12) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η αναγνώριση προσώπων ή οργανισµών που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αµεροληψίας. Στην περίπτωση
των εκπαιδευτικών κέντρων, η αναγνώριση δίδεται από
την Αρχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση
της παραγράφου 12 του άρθρου 23. Επιπλέον, για τα εκπαιδευτικά κέντρα απαιτείται και η χορήγηση αδείας από
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύµφωνα µε το εκάστοτε προβλεπόµενο
νοµοθετικό πλαίσιο.»
2. Το σηµείο ιβ΄ του άρθρου 3 του ν. 3911/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισµός
που είναι αναγνωρισµένος από τη ΡΑΣ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην απόφαση της παραγράφου 12 του
άρθρου 23 και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23.»
3. Οι όροι «Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» και «Ε.Ο.Π.Π.» που αναφέρονται στο ν. 3911/2011 αντικαθίστανται µε τον όρο
«Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». µε εξαίρεση τις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 23, όπου αντικαθίστανται µε τον όρο «Αρχή».
Άρθρο 78
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας της ΡΑΣ,
µπορεί να συνιστώνται στη ΡΑΣ οµάδες εργασίας προσωρινά για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένο σκοπό, όπως την εκπόνηση µελετών για τη βελτίω-

ση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας, της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδροµικού τοµέα. Οι παραπάνω οµάδες συγκροτούνται από το
προσωπικό της ΡΑΣ, λειτουργούν ως υπηρεσιακές µονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, χωρίς να καταβάλλεται επίδοµα θέσης ευθύνης και υπάγονται στην Ολοµέλεια
της ΡΑΣ. Το προσωπικό των οµάδων εργασίας απασχολείται αποκλειστικά µε τα καθήκοντά του σε αυτές.
Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται οι αρµοδιότητες, η οργάνωση και η στελέχωση των οµάδων εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την αποτελεσµατική
λειτουργία τους.
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 3891/2010 (Α΄188), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της ΡΑΣ υπάγεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
3. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Για την επικουρία του Προέδρου της ΡΑΣ συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών µε ταυτόχρονη
κατάργηση ισάριθµων θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού. Οι ανωτέρω προσλαµβάνονται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί τη θητεία του
Προέδρου της Ρυθµιστικής Αρχής, εντός της οποίας
προσλήφθηκαν, και διέπονται από τις διατάξεις των επόµενων εδαφίων.
Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται στην οργανωτική και βαθµολογική κλίµακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία µε τις θέσεις της κλίµακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στoν Πρόεδρο για την επικουρία του
οποίου έχουν προσληφθεί.
Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής.
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών
Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών ενεργείται,
µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών, µε απόφαση του Προέδρου, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαµβανόµενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την υπογραφή από τον
προσλαµβανόµενο ειδικής συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε τη Ρυθµιστική Αρχή και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή
υπηρεσιών.
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί να γίνει και µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του
ν. 1256/1982. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να
υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθµιστικής Αρχής
για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
Η µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι
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κατά το χρόνο της απόσπασής τους καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ
παροχών, στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόσπασή τους. Για τον καθορισµό του ύψους των ως άνω
ασφαλιστικών εισφορών εφαρµόζονται για κάθε κλάδο
ασφάλισης οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 4387/2016 που
αφορούν τους έµµισθους ασφαλισµένους, όπως ισχύουν
κάθε φορά. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι
έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, υγειονοµικής περίθαλψης, εφάπαξ παροχών), στους οποίους υπαγόταν το ανωτέρω
προσωπικό πριν από την απόσπασή του.
Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.
Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες
γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για τον τοµέα δραστηριοτήτων και για τα καθήκοντα τα οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
Το έργο των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστηµονικών Συνεργατών δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
δύναται να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατός
τους δεν είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συµβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και
του Επιστηµονικού Συνεργάτη.
Για τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που ασκούν τα καθήκοντα του Ειδικού Συµβούλου,
του Ειδικού Συνεργάτη ή του Επιστηµονικού Συνεργάτη
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει.
Για τις αποδοχές των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών
Συνεργατών και των Επιστηµονικών Συνεργατών ισχύουν τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄176), όπως ισχύει.
Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών
λύεται αζηµίως για το Δηµόσιο µε το θάνατο, την έκπτωση δυνάµει των διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, την παραίτηση ή την καταγγελία της.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας
ενεργείται µε απόφαση του Προέδρου της Ρυθµιστικής
Αρχής, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ανάρτησή της.
Σε περίπτωση θανάτου ή έκπτωσης ή αποδοχής παραίτησης του Ειδικού Συµβούλου, του Επιστηµονικού Συνεργάτη ή του Ειδικού Συνεργάτη η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και η σχετική πράξη
έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
7. Οι ηµέρες µετακίνησης του προσωπικού της ΡΑΣ,
καθώς και των µελών της Ολοµέλειας καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ9 του

Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄94). Για τις δαπάνες των
µετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι
διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του
ν. 4336/2015.»
4. Στο άρθρο 31 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ και τη σύσταση του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η Ολοµέλεια της ΡΑΣ ασκεί
τις αρµοδιότητες του ως άνω Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί Υπηρεσιακών
Συµβουλίων.»
Άρθρο 79
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις κτηριακές εγκαταστάσεις
σιδηροδροµικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις
1. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αµιγώς σιδηροδροµικού ενδιαφέροντος και τα οποία εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» στο πλαίσιο του σκοπού και των
αρµοδιοτήτων της και κάθε άλλης διοικητικής πράξης
που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής τους, οι γνώµες, εγκρίσεις, τα πορίσµατα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών δόµησης, εκδίδονται εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος και εντός σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών όταν αφορούν χαρακτηρισµένα µνηµεία,
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Οι παραπάνω
οικοδοµικές άδειες εκδίδονται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών και εντός πενήντα (50) εργάσιµων ηµερών όταν αφορούν χαρακτηρισµένα µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, από την υποβολή
της αίτησης µε πλήρη φάκελο.
2. Αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν. 4199/2013
(Α΄216) ως εξής:
«Οι από το 2009 εγκριθείσες από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»
µελέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήµατος Εµπορευµατικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδοµικής Άδειας.
Η εκπόνηση και υλοποίηση των µελετών αυτών γίνεται
σύµφωνα µε τους Όρους και Περιορισµούς Δόµησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί µε:
α) την υπ’ αριθµ. 4833/5.2.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Πολιτισµού και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Δ΄
159),
β) την υπ’ αριθµ. 32115/2005 (Δ΄850) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και
γ) όπως έχουν τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 21853/
2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις.
Η σύνδεση µε τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας γίνεται αφού η αρµόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της «ΕΡΓΟΣΕ
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Α.Ε.» εκδώσει Βεβαίωση Περαίωσης, η οποία λαµβάνει
θεώρηση από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
και Μεταφορών.»
3. Στο άρθρο 6 του ν. 3891/2010 µετά την παράγραφο
17 προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής:
«18. Τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήµερα
διαµορφωµένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών γραµµών, που έχουν δηµιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόµου, για τις ανάγκες δηµιουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής ανά την επικράτεια, από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδροµικών γραµµών µέχρι σήµερα, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόµενες προϋποθέσεις δόµησης αυτών. Η συντήρηση
του ήδη σήµερα διαµορφωµένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών
γραµµών, καθώς και χώροι πέραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών γραµµών, που έχουν δηµιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόµου, για τις ανάγκες δηµιουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής ανά την επικράτεια, ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού.
19. Η εταιρία Ελληνικό Κτηµατολόγιο Α.Ε. υποχρεούται να παραδίδει στην εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε ψηφιακή
µορφή:
α. τα αρχεία των γεωτεµαχίων που αφορούν την ακίνητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε. Α.Ε.,
β. από τις υπό κτηµατογράφηση περιοχές, τα αρχεία
των γεωτεµαχίων, όπως αυτά προκύπτουν µετά την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν στις πρώτες εγγραφές και στη συνέχεια τα αρχεία των γεωτεµαχίων έξι (6)
µήνες προτού προκύψουν οι οριστικές εγγραφές,
γ. τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες των περιοχών,
όπου υφίσταται ακίνητη περιουσία της εταιρίας Ο.Σ.Ε
Α.Ε., καθώς και τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές τους,
µετά την κύρωση ή τη µερική κύρωση αυτών.»
4. Σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
σύµφωνα µε το ν. 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία
αναπτύσσονται εµπορευµατικά κέντρα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και περιορισµοί δόµησης, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή απόφασης:
1) Ο Συντελεστής Δόµησης ορίζεται στο 1,65.
2) Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60%.
3) Ο Συντελεστής κατ’ όγκον εκµετάλλευσης υπολογίζεται βάσει του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ΝΟΚ).
4) Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησόµενων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19µ.
5) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδιαστικής ή µεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού µηχανήµατος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3891/2010, όπως
αυτός κάθε φορά ισχύει.
6) Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων
και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδη-

ροδροµική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδροµικές γραµµές, το µέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενο ύψος µπορεί να προσαυξάνεται κατά
ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
7) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός
κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.
8) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησόµενων κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10µ.
9) Για τα σιδηροδροµικά ακίνητα που προορίζονται να
αναπτυχθούν ως εµπορευµατικά κέντρα, δεν προσµετρώνται στη δόµηση και την κάλυψη:
i) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι.
ii) Τα εµπορευµατοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαµορφωθεί για να φιλοξενούν δραστηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους
αποθήκευσης.
iii) Οι ράµπες φορτοεκφόρτωσης στεγασµένες ή µη.
iv) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης.
v) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου.
vi) Οι βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου στάθµης (υπόγειοι ή ισόγειοι) για την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (π.χ. ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους).
vii) Οι βοηθητικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων ή συµπίεσης χαρτοκιβωτίων.
viii) Οι υποσταθµοί ηλεκτρικού ρεύµατος ή άλλων µορφών ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης. Για τους υποσταθµούς που κατασκευάζονται από
τη ΔΕΗ πρέπει να τηρείται απόσταση 2,0µ. από τα όρια
του γηπέδου, ενώ για τους λοιπούς δεν ισχύουν περιορισµοί σχετικά µε τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου.
ix) Οι στεγασµένοι χώροι και τα µόνιµα προστεγάσµατα που στηρίζονται σε κατακόρυφα στοιχεία και προορίζονται για την εναπόθεση, χειρισµό και αποθήκευση του
φορτίου.
10) Δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου του γηπέδου.
11) Για τον υπολογισµό των θέσεων στάθµευσης, κατά
παρέκκλιση των προεδρικών διαταγρµάτων 111/2004
(Α΄76) και 350/1996 (Α΄230) υπολογίζεται µία θέση
στάθµευσης ανά 300 τ.µ. επιφάνειας κτιρίου.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του από
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α΄171), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4337/2015 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες προς
τους οποίους το Ελληνικό Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. ή Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Ελληνικό Δηµόσιο έχουν
αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου,
µε σύµβαση παραχώρησης, που κυρώνεται από τη Βουλή
µε τυπικό νόµο, εφόσον στην εν λόγω σύµβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.».
6. Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α
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του ν. 3891/2010 (Α188) προστίθεται η φράση «και πολεοδοµικού κέντρου» και το εδάφιο β΄ µετά την προσθήκη
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Περιφερειακοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: όλοι οι υπόλοιποι επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί πλην των
Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς Σιδηροδροµικούς
Σταθµούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδοµικού κέντρου.».
7. Το χρονικό διάστηµα, που προβλέπεται στη διάταξη
του άρθρου 45 παρ. 3 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2020.
8. Το εδάφιο α΄της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις
προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν
έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας
σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων, έργων ή µελετών αρµοδιότητάς της, διενεργούνται, µε προγραµµατική σύµβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή
της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143).»
9. Στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
(Α΄147) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήµων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση
καταλόγου µε τουλάχιστον τρεις (3) οικονοµικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.»
10. Tο εδάφιο α΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον
συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά µόνο
βάσει τιµής και η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους,
κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και
ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρµόδιο όργανο
µετά από κλήρωση.»
11. Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν µε την ειδικότητα
του οδηγού ή µηχανοδηγού ή σταθµάρχη ή κλειδούχου
και έχουν µεταφερθεί σε φορείς του Δηµοσίου, δυνάµει
των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α΄188)
και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄33), δύνανται να επανέλθουν
σε εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και
µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέπουν
µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Η µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υ-

πουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και
τυχόν ειδικότερους κανονισµούς. Σε περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν
ποσά, που θα ελάµβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν µεταφερθεί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται
όλες οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 80
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου
12 του ν. 3891/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι απαιτούµενοι όροι, προϋποθέσεις,
διαδικασίες και ενέργειες των εµπλεκόµενων φορέων
για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης εκτέλεσης της
σύµβασης παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών ΥΔΥ, οι
διαδικασίες συλλογής δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών, οι µηχανισµοί ελέγχου, οι ρήτρες ορθής λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 104/2010 (Α΄181)
αντικαθίσται ως ακολούθως:
«4. Η έγκριση της θέσης σε λειτουργία των δοµικών υποσυστηµάτων, που αποτελούν το σιδηροδροµικό σύστηµα, καθώς και µερών αυτών που παραλαµβάνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3669/2008 (Α΄116), και η
εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήµατα ή µέρη αυτών
λειτουργούν και συντηρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές
βασικές απαιτήσεις γίνονται από την Αρχή. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζεται η
διαδικασία, τα δικαιολογητικά από τον αιτούντα και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για έγκριση της θέσης σε λειτουργία υποσυστήµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
παρόντος Κεφαλαίου.»
Άρθρο 81
Διατάξεις οι οποίες ρυθµίζουν πολεοδοµικά θέµατα
στις περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
για την κατασκευή της σιδηροδροµικής υποδοµής
και δηµοτικά τέλη χώρων στάθµευσης Μετρό
1.α. Το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, το οποίο
δηµιουργείται συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.», για την κατασκευή της σιδηροδροµικής υποδοµής, θεωρείται, για τα εφαπτόµενα µε αυτό
ακίνητα, κοινόχρηστος χώρος. Η συντήρησή του ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
β. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή
της σιδηροδροµικής υποδοµής, µε την οποία προβλέπεται και η δηµιουργία παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, για µεν το οδικό δίκτυο κηρύσσεται υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου και µε δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», εφαρµοζοµένου του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄214),
για δε τα έργα της σιδηροδροµικής υποδοµής κηρύσσεται υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.» και µε δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.».
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γ. Σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς και σε
οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή σε οικισµούς προ
του έτους 1923, το εναποµένον τµήµα αρτίου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή οικοπέδου, µετά την αναγκαστική
απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδροµικής υποδοµής, εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόµενες προϋποθέσεις δόµησης αυτών.
2. Ειδικά για τους υπαίθριους και στεγασµένους χώρους στάθµευσης ιδιοκτησίας Αττικό Μετρό Α.Ε., που
χρησιµοποιούνται για διευκόλυνση των µετεπιβιβάσεων
των χρηστών του µετρό, τα κάθε είδους τέλη καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζονται κατ’ ανώτατο όριο στο
25% της συνολικής επιφάνειάς τους.
Άρθρο 82
Οριστική εκτίµηση της ικανότητας για ασφαλή
οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών
συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
1. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Παραρτήµατος ΙΙI του π.δ. 51/2012 (Α΄101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η οριστική εκτίµηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας
και Θεσσαλονίκης, που εµφανίζουν προβλήµατα υγείας,
που εµπίπτουν στο Παράρτηµα III του ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών που συστήνεται
για το σκοπό αυτόν.
Η παραποµπή του υπό κρίση εργαζόµενου οδηγού
στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγµατοποιείται ύστερα
από σχετική εισήγηση του αρµόδιου ιατρού εργασίας
της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Ο ιατρός εργασίας
µπορεί, σε περίπτωση προσκόµισης από τον εξεταζόµενο βεβαίωσης ή γνωµάτευσης από ιδιώτη ιατρό, να ζητήσει την εξέτασή του από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας
κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ).
Η ειδική επιτροπή ιατρών συστήνεται µε διετή θητεία
στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και συγκροτείται από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) ή των δοµών
πρωτοβάθµιας φροντίδας του ΕΣΥ των βασικών ιατρικών
ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου,
οφθαλµίατρου, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Για τη συγκρότηση της
επιτροπής αποστέλλονται από την αρµόδια Υγειονοµική
Περιφέρεια του ΕΣΥ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ηµερών, κατάλογοι µε τους ιατρούς των ειδικοτήτων, που
συνιστούν προσόν επιλογής στην ειδική επιτροπή. Η µη
έγκαιρη αποστολή των παραπάνω καταλόγων δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Καθήκοντα πρόεδρου της
ειδικής επιτροπής ασκεί ο ιεραρχικά ανώτερος ιατρός από τους ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ενώ
καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Υ-

πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η ανωτέρω ειδική
επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως µε τουλάχιστον τρία (3)
µέλη, ένα εκ των οποίων υποχρεωτικά µε ειδικότητα συναφή, κατά την κρίση του Προέδρου της, µε την πάθηση
του εξεταζοµένου, πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στους συµµετέχοντες σε
αυτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζηµίωση στους συµµετέχοντες στην ειδική επιτροπή σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση της σωµατικής και διανοητικής ικανότητας για οδήγηση των παραπεµπόµενων οδηγών διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος µε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συµµετέχει ως εισηγητής, παρουσιάζοντας το σχετικό ιατρικό φάκελο του
παραπεµπόµενου οδηγού, ο αρµόδιος ιατρός εργασίας
της εταιρείας χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Η ειδική επιτροπή µπορεί να ζητήσει την εξέταση του
εξεταζόµενου από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας (ΕΣΥ).
Η ειδική επιτροπή διαπιστώνει την καταλληλόλητα οδήγησης και εκδίδει Πόρισµα Εξέτασης, στο οποίο περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισµός για τον οδηγό ως «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της οµάδας 2 ή
και της οµάδας 1 του παρόντος Παραρτήµατος, καθώς
και ο χρόνος επαναξιολόγησής του από την ίδια ειδική επιτροπή εφόσον απαιτείται.
Το Πόρισµα Εξέτασης σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται στην εταιρεία. Αν έχει κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η», ενηµερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης ή κατηγορίες αυτής αφαιρούνται κατά περίπτωση.
Εφόσον ο οδηγός κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ύστερα από επαναξιολόγηση, ενηµερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχορηγείται µε τη διαδικασία της αντικατάστασης έντυπου
σε περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των
κατηγοριών που αφαιρέθηκαν ή της ανανέωσης.
Η ειδική επιτροπή εποπτεύεται από την αρµόδια Υγειονοµική Επιθεώρηση Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
Απαγορεύεται σε κάθε ιατρική γνωµάτευση ή βεβαίωση να συστήνεται ή να προτείνεται ή να ορίζεται η θέση
ή η µονάδα στην οποία θα τοποθετηθεί ο εξεταζόµενος.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του, πέντε Υποδείγµατα
για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.»
3. Μετά το τέταρτο Υπόδειγµα του Κεφαλαίου Α΄ του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 προστίθεται πέµπτο
Υπόδειγµα ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
……………………………………
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνεδρίαση …/…./20..
Πρακτικό Νο …………
Παραπεμπτικό: …………………….
ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Στην …………………. σήμερα …./…./20.., συνήλθε η ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τους:
α) ………………………….………………… (ειδικότητας) ………………… ως Προέδρου
β) ………………………….………………… (ειδικότητας) …………………. ως μέλος
γ) ………………………….………………… (ειδικότητας) …………………. ως μέλος
δ) ………………………….………………… (ειδικότητας) …………………. ως μέλος
ε) ………………………….………………… (ειδικότητας) ………………….. ως μέλος
στ) ………………………….……………… υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως
Γραμματέα και
ζ) ………………………….…………………ιατρού εργασίας της …………… ως εισηγητής,
για την ιατρική αξιολόγηση και οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση
του/ης οδηγού της εταιρείας …………………………… με στοιχεία:
(ΕΠΩΝΥΜΟ)

…….………….…..…………….....,

(ΟΝΟΜΑ)……………………….…...,

(ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ)…….……….………………, Ημερομηνία Γέννησης …./…./…., Διεύθυνση κατοικίας
…………………………..……….….…...…., Τηλ. ……………..…, ΑΜΚΑ …………….…….., ΑΔΤ/Εκδούσα Αρχή
..……………………, Αριθμ. Άδειας Οδήγησης ….……………..….

Κατά την παραπάνω εξέταση ελήφθησαν υπόψη (*):
I.

Το από …/…/20….. παραπεμπτικό του ιατρού εργασίας της ……..

II.

Το αριθμ. …………………….... Βιβλιάριο Υγείας του/ης οδηγού της …….

III.

Η εισήγηση του ιατρού εργασίας της …….

IV.

Οι προβλεπόμενες εξετάσεις …………………………………………………………….

V.

Το από ……….… ιατρικό πιστοποιητικό ή ιατρική γνωμάτευση του
Νοσοκομείου
…………….…………………….ότι………………………………………………………..

VI.

……………………………………………………………………………………………...
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και κρίθηκε:

α)

ΙΚΑΝΟΣ/Η

(*)

ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η

οδήγησης κατηγορίας οχήματος που ανήκει στην

β)

ΙΚΑΝΟΣ/Η

(*)

ΟΜΑΔΑ 2

ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η

οδήγησης κατηγορίας οχήματος που ανήκει στην

ΟΜΑΔΑ 1

Επαναξιολόγηση - Παρατηρήσεις – Κωδικοί επί της άδειας οδήγησης:
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..

Ο/Η Πρόεδρος

Τα μέλη: 1)………………… 2)………………
3)………………… 4)………………
Για την ακρίβεια
Ο/Η Γραμματέας

(Υπογραφή–Σφραγίδα)

(*) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει/απαιτείται
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4. Μέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, συνιστώνται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τρεις (3) πρόσθετες ειδικές επιτροπές ιατρών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, οι οποίες µέσα σε πέντε (5) µήνες από
τη σύστασή τους θα ελέγξουν όλες τις εσωτερικές µετατάξεις στις εταιρείες και θα επανεξετάσουν όσους από
τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία
δέκα (10) έτη.
5. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε διάταξη κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, η οποία επιτρέπει στον ιατρό εργασίας
της εταιρείας να εισηγείται ή να ορίζει το Τµήµα ή τη Διεύθυνση που θα τοποθετηθεί ή την ειδικότητα στην οποία θα καταταγεί ο εξεταζόµενος υπάλληλος. Αποφάσεις, εισηγήσεις, γνώµες ή άλλου είδους πράξεις του ιατρού εργασίας, οι οποίες ορίζουν το Τµήµα ή τη Διεύθυνση που τοποθετείται ή την ειδικότητα στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.
6. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού κρίσιµων, για
την εύρυθµη λειτουργία των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ειδικοτήτων του προσωπικού των ανωτέρω εταιριών, µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας, να ανακαλούνται πράξεις απόσπασης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων και να εκδίδονται οι αναγκαίες για την επιστροφή αυτών στις οργανικές τους θέσεις διαπιστωτικές πράξεις. Η διάταξη αυτή κατισχύει
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί απόσπασης
εργαζοµένων της εταιρείας.
Άρθρο 83
Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους
εργαζόµενους των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Ανωνύµων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συµβουλίου εκάστου φορέα, ως εξής:
1. Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα (1) µήνα του ίδιου ηµερολογιακού έτους.
2. Μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, συνολικής διάρκειας έως δύο (2)
ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (π.χ. υγείας, ανατροφής τέκνου κ.λπ.). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (γνωµάτευση νοσοκοµείου, ΚΕΠΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
κ.λπ.). Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται άπαξ, κατά τη
διάρκεια του εργασιακού βίου στο φορέα, συνεχώς ή και
τµηµατικά, σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο των έξι (6)
µηνών κάθε φορά.
3. Εργαζόµενος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δηµοσίου ή σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισµό, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι τέσσερα
(4) έτη, µετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συµβουλίου του φορέα.
4. Στον εργαζόµενο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό στον οποίο µετέχει
η Ελλάδα, χορηγείται µετά από γνώµη του διοικητικού

συµβουλίου άδεια άνευ αποδοχών για το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα που γίνεται δεκτός στον εν λόγω οργανισµό.
5. Οι εργαζόµενοι που απουσιάζουν µε άδειες άνευ αποδοχών δεν µπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του
2% ανά κλάδο/κατηγορία και επί του συνόλου των εργαζοµένων του φορέα.
6. Εάν εργαζόµενος δεν εµφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από τον φορέα του.
7. Κατά τη διάρκεια της άδειας των παραγράφων 1, 2
και 3 ο εργαζόµενος υποχρεούται να καταβάλει τις νόµιµες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τις
λοιπές νόµιµες κρατήσεις, εφόσον επιθυµεί ο χρόνος
της αδείας του να υπολογισθεί ως συντάξιµος.
8. Χορηγηθείσες άδειες άνευ αποδοχών οφείλουν εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος
να τύχουν επανεξέτασης και έγκρισης από τα οικεία διοικητικά συµβούλια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 84
Θέµατα «Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης
Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη Εταιρία»
(Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)
Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 6 του
ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφιστάµενων µηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία, καθώς και µηχανοστασίων και αµαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια
λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας µέχρι 31.12.2020.
Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόµο αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόµενη από τα πιο κάτω
δικαιολογητικά:
(αα) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη που επέχει θέση αδείας εγκατάστασης,
(ββ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιµοποιηθούν κατά νόµο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
(γγ) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρµόδιων τεχνικών
που έχουν αναλάβει την κατά νόµο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού της
εγκατάστασης,
(δδ) υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού
σχετικά µε τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε
χώρο κύριας χρήσης, τον αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περίπτωσης δ΄, καθώς και τη µη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας,
(εε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθµό κατάθεσης της µελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται,
(στστ) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου, εφόσον η µονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
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Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Τρεις (3) µήνες πριν από
τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην αδειοδοτούσα αρχή φάκελος µε πλήρη δικαιολογητικά για την
έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.»
Άρθρο 85
Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4482/2017 (Α΄102)
µετά τη λέξη «εντός» προστίθενται οι λέξεις «και εκτός».
Άρθρο 86
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου, µε βάση την ιδιότητα των δικαιούχων των παρακάτω
προβλεπόµενων απαλλαγών ή εκπτώσεων, Υπουργού επιτρέπεται, µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια ή µε κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης προσωπικού
πάσης φύσεως του Δηµοσίου ή τον αριθµό των δικαιούχων, να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόµιστρο των µέσων µαζικής µεταφοράς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την παροχή
της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθµιση όλων των
συναφών ζητηµάτων. Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης
επέχουν θέση σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του αρµόδιου κατά περίπτωση φορέα των µέσων
µαζικής µεταφοράς.
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις Υπηρεσίας Οδικών Τελών
1. Στο τέλος του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
(Α΄93) προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
σύνθεσης και λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής
οδικών υποδοµών.
15. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες
σχετικές µε την Υπηρεσία Οδικών Τελών, στο Διοικητή
και Υποδιοικητή της.
16. Τα Οδικά Τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισµού, τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται τα θέµατα που είναι σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4388/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση είσπραξης του παραπάνω προστίµου
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών το συνολικό ποσό προσαυξάνεται µε το κόστος προµήθειας συναλλαγής του
Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών.»
3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η αρµοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών
συνδέσεων, περιλαµβανοµένων της είσπραξης των µισθωµάτων από νόµιµες και των αποζηµιώσεων για αυ-

θαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι, µεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«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 Περιφέρεια».
5. Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6
του ν. 4250/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δηµόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται
στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
δ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών και µεταφέρονται στον Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισµού, που
συστήνεται µε τις παραπάνω διατάξεις.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών επιτρέπεται ο ορισµός των Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Οδικών
Τελών, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄28).
Άρθρο 88
Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
1. Κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την
κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα της Μονάδας Πτητικών Μέσων ή των µονάδων της Αεροναυτιλίας,
καθώς και για την άσκηση δραστηριότητας παροχής εµπορικών, τεχνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αυτοτελώς από την Υ.Π.Α. ή σε συνεργασία της Υ.Π.Α. µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στο
πεδίο της επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, συσκευών ασφάλειας αεροδροµίων, εξοπλισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων αεροναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλης
συναφούς υπηρεσίας, µισθώνονται από το Δηµόσιο απευθείας χωρίς διαγωνισµό µετά από σύµφωνη γνώµη
της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του ν. 3130/2003,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3130/2003
(Α΄76). Οι µισθώσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και
υπογράφονται για λογαριασµό του Δηµοσίου από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίνεται η συµµετοχή της Υ.Π.Α., αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα, σε ανταγωνιστική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που
διεξάγεται από τρίτους µε σκοπό την εκµίσθωση ή εκµετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Με την εγκριτική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται το ανώτατο ύψος του προσφερόµενου µισθώµατος ή ανταλλάγµατος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις συµµετοχής
της Υ.Π.Α. στην ανταγωνιστική διαδικασία.
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3. Σε περίπτωση συµµετοχής της Υ.Π.Α. σε ανταγωνιστική διαδικασία ως υποψήφιος µισθωτής, µε απόφαση
του Διοικητή της Υ.Π.Α. συντάσσεται και κατατίθεται οικονοµική προσφορά. Εάν η Υ.Π.Α. συµµετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία, ως υποψήφιος µισθωτής µε την
παράλληλη υποχρέωση της παροχής τεχνικών ή άλλων
υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο λειτουργίας της,
συντάσσεται αρµοδίως τεχνική προσφορά, υποβάλλεται
στον Διοικητή Υ.Π.Α. προς έγκριση και κατατίθεται από
τον Διοικητή Υ.Π.Α. κατά την ανταγωνιστική διαδικασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κτίρια ή εγκαταστάσεις που µισθώθηκαν για λογαριασµό του Δηµοσίου µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων ή µέρος αυτών δύναται να υπεκµισθώνονται σε τρίτους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, µε
σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι σχετικοί όροι
της υπεκµίσθωσης και άσκησης των δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης.
5. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 δύναται επίσης να ασκούνται µέσω Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) µε τη σύσταση προς τούτο Εταιρειών
Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι άσκησης
της εκµετάλλευσης στην περίπτωση ΣΔΙΤ, καθώς και οι
όροι συµµετοχής του Δηµοσίου.
6. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 από την Υ.Π.Α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε
τρίτους φορείς, το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών,
οι κρατικές πιστώσεις στις οποίες θα πιστώνονται τα
σχετικά έσοδα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών.
Άρθρο 89
Εξειδίκευση και προσθήκη αρµοδιοτήτων οργανικών
µονάδων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
1. Στην παρ. Β΄ του άρθρου 42 του ν. 4427/2016
(Α΄188) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Το χειρισµό θεµάτων για τη µίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας των οργάνων Διοίκησης της Υ.Π.Α. και των λοιπών οργανικών µονάδων αυτής, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της Γενικής Διεύθυνσης
Διαχείρισης Αερολιµένων και Υδατοδροµίων, καθώς και
η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων.»
2. Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 53 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
αεροσκαφών τρίτων, καθώς και συναφών υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τρίτους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.»
3. Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Το χειρισµό θεµάτων για τη µίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και άσκησης
των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Γενικής
Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και την
παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων.»

4. Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση ε΄ως εξής:
«ε. Το χειρισµό θεµάτων για τη µίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας οργανικών
µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιµένων και Υδατοδροµίων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων.»
Άρθρο 90
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργανικών µονάδων της Υ.Π.Α. ή τη σύσταση νέων
για την ανάληψη λοιπών τεχνικών, πλην της συντήρησης
αεροσκαφών, αρµοδιοτήτων, καθώς και εκπαιδευτικών ή
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που είναι συναφείς µε
το αντικείµενο της Υ.Π.Α. και δύναται να προσφέρονται
από την Υ.Π.Α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τρίτους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς ή µέσω Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.
2.α. Η παρ.1 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Μόνιµο προσωπικό και προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόροι µε πάγια έµµισθη εντολή, που υπηρετεί σε Υπουργεία, Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α.
Α΄ και Β΄ βαθµού και Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και
Ανώνυµες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005, όπως ισχύει, δύναται να µετατάσσονται/
µεταφέρονται στις υπηρεσίες του παρόντος νόµου σε
κενή οργανική θέση ή µε µεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υφίσταται κενή οργανική.
Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση
των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων ή των αρµόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισµό καθώς και χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ
33/2006 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 καταργείται.
γ. H παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 αναριθµείται σε παράγραφο 2.
δ. H παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 αναριθµείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που
προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος.»
3. H περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 και για τους Ι.Δ.Α.Χ. Χειριστές Αεροσκαφών - Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) της Υ.Π.Α., δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα
των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο
των οργανικών θέσεων σε ίσα µερίσµατα.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α. δύναται να
καταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.»
Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) διαγράφεται η φράση
«πλην των χειριστών αεροσκαφών,».
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16)
η φράση «διατηρείται το 10% των µηνιαίων αποδόσεων»
αντικαθίσταται ως εξής «διατηρείται το 8% των µηνιαίων
αποδόσεων».
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 3913/2011 (Α΄ 18) καταργείται.
Άρθρο 91
Τροποποίηση του ν. 1349/1983 (Α΄ 52)
1. Η παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 1349/1983 (Α΄52) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από:
α) Το Προεδρείο του Ο.Α.Σ.Π., δηλαδή τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, που είναι επιστήµονες εγνωσµένου κύρους µε διοικητικές ικανότητες και:
i) δίπλωµα µηχανικού µε εξειδίκευση στη σεισµική µηχανική, αντισεισµική τεχνολογία ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ή
ii) πτυχίο γεωεπιστηµών και αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό ή και διδακτορικό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής µε εξειδίκευση στη Σεισµολογία ή στη Γεωδυναµική ή στη Σεισµοτεκτονική ή στη Σεισµολογία και
στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και µε εµπειρία στη διοίκηση οργανισµών ή φορέων.
Η επιλογή των επιστηµόνων για τις ανωτέρω θέσεις
γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται συµπληρωµατικά τα
κριτήρια (i) και (ii) για κάθε κοινή θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π. µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τους εργαζόµενους
του Ο.Α.Σ.Π..
γ) Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
δ) Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδας.
ε) Τρία (3) µέλη µε ισάριθµους αναπληρωτές Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, που είναι επιστήµονες µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία στα θέµατα που συµβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Ο.Α.Σ.Π.. Δύο (2)
εκ των µελών αυτών, προέρχονται από τους συνεργαζόµενους µε τον Ο.Α.Σ.Π. κρατικούς φορείς και δοµές.
2. Το Δ.Σ διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα µέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου
και των µελών. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Τα µέλη του Δ.Σ. ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά
τη λήξη της θητείας τους και µέχρι τέσσερις (4) µήνες
κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα

µέλη που τα αντικαθιστούν. Το Δ.Σ. ορίζει τον γραµµατέα του και τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του
Ο.Α.Σ.Π. ή του εποπτεύοντος Υπουργείου.»
Άρθρο 92
Για την ταχεία και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της διενέργειας και ολοκλήρωσης
ειδικών/αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιτρέπεται η
µετάταξη/µεταφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τις υποκείµενες αυτής οργανικές µονάδες και στην Υποδιεύθυνση
Απαλλοτριώσεων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τακτικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες, αυτοτελείς
δηµόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανώνυµες Εταιρείες
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, µετά από γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα υποδοχής.
Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας κατηγορίας, και εάν δεν υπάρχει, µε µεταφορά
της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την ίδια σχέση
εργασίας, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που
κατέχει και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Για υπαλλήλους, των οποίων η οργανική θέση ανήκει
σε φορέα εποπτευόµενο από το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών, η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε
απόφαση του οικείου Υπουργού.
Ειδικά για το προσωπικό που µεταφέρεται από νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις/ανώνυµες εταιρείες, κατατάσσεται σε βαθµό ανάλογα µε το
χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα
προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας
στην οποία µεταφέρεται, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά
των κείµενων διατάξεων για τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του.
Τακτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος είναι αποσπασµένοι µε γενικές ή ειδικές
διατάξεις στις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών, επιτρέπεται να µεταταχθούν/µεταφερθούν µε αίτησή τους στην υπηρεσία που υπηρετούν µε απόσπαση, µετά από γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον υφίσταται, ή του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου. Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και αν
δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση
της τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Οι πράξεις µετάταξης/µεταφοράς του παρόντος δηµοσιεύονται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 93
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το προηγούµενο νοµικό καθεστώς, καθώς
και η παράγραφος 2 του άρθρου 10.
2. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις όλων των εκδοθέντων κανονιστικών
διατάξεων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις λόγω πειθαρχικών παραπτωµάτων.
3. Υποθέσεις που εκκρεµούν, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, στο πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 5.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε αντίθετη διάταξη προς αυτές.
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3325/2005
Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) αριθµούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται σε αυτό
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Σε περίπτωση µεταβίβασης της εταιρείας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 3588/2007
(Α΄ 153), οι ως άνω παραχωρηθείσες εκτάσεις µετά των
συστατικών και παραρτηµάτων τους συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται από το νέο φορέα της µεταβιβασθείσας επιχείρησης, σύµφωνα µε τους υφιστάµενους όρους της
παραχώρησης, για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
ανακληθεί η παραχώρηση, ιδίως λόγω διακοπής της λειτουργίας και δραστηριότητας της µεταβιβασθείσας επιχείρησης ή µη χρήσης των παραχωρούµενων σύµφωνα
µε τους σκοπούς της.»

Άρθρο 95
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου µόνου του π.δ.
322/1985 (Α΄ 115) προστίθεται στην αρχή ο αριθµός 1
και εν συνεχεία προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Το οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στο Γ.053 οικοδοµικό τετράγωνο του Δήµου Καλαµαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, επί της συµβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, στην οποία φέρει τον αριθµό 161 (πρώην αριθµός 147), και Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, έχει
εµβαδόν 18.631 τ.µ., σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο και 18.640 τ.µ., σύµφωνα µε το από Δεκεµβρίου 2014
τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Γεωργίου Γιαννούλη που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτηµα I, φέρει Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου
(ΚΑΕΚ) 19 047 49 12 001/0/0 του Κτηµατολογικού Γραφείου Καλαµαριάς και εµφαίνεται περιµετρικά µε τα κεφαλαία γράµµατα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο συνορεύει
βόρεια και σε πλευρές Α-Β-Γ µε πεζόδροµο και πέραν
αυτού µε ακίνητα Ο.Τ. Γ408, µε την οδό Σουλίου και µε
ακίνητα Ο.Τ. Γ053Α, νότια και σε πλευρά Δ-Ε-Ζ µε περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ανατολικά και σε πλευρές
Γ-Δ µε περιφερειακή τάφρο, δυτικά και σε πλευρές Α-Θ
µε την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, και νοτιοδυτικά και σε
πλευρές Ζ-Η-Θ µε έξοδο περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο ανήκε στο Α΄ Νοσοκοµείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, µε όλα τα
παραρτήµατα και παρακολουθήµατά του, όλες τις εν γένει επ’ αυτού κτηριακές εγκαταστάσεις επιφανείας
8.806,26 τ.µ., και όλον τον εν γένει λοιπό εξοπλισµό,
στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»
αυτοδικαίως, χωρίς αντάλλαγµα και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου. Για την καταχώριση στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο µε ΚΑΕΚ
19 047 49 12 001/0/0 του Κτηµατολογικού Γραφείου Καλαµαριάς εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας.»
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Άρθρο 96
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), η
φράση «για το έτος 2017» αντικαθίσταται µε τη φράση
«για τα έτη 2017 και 2018».
Άρθρο 97
Η παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
για πενταετή θητεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη θητείας σε Πειραµατικό ή Πρότυπο Σχολείο (ΠΠΣ) δύνανται να καταθέσουν αίτηση µετάθεσης σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Αιτήσεις µετάθεσης που υποβλήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 εξετάζονται, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, εφόσον η
πενταετής θητεία των αιτούντων εκπαιδευτικών των
ΠΠΣ λήγει µέχρι τις 31.8.2018. Η θητεία των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ η οποία λήγει µέχρι 31.8.2018 παρατείνεται µέχρι τις 31.8.2019. Για όσους µετατεθούν εντός του
έτους 2018 δεν ισχύει η παράταση του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 98
Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9
του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν εφαρµόζεται και στους ΦΟΔΣΑ που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραµµατικές συµβάσεις του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται µέσω συµβάσεων σύµπραξης του ν. 3389/2005 (Α΄ 232).»
Άρθρο 99
Οικοδοµικές Άδειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας
ή διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
1. Στην παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α΄
188) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:
«β) i) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ii), η έκδοση
οικοδοµικών αδειών επί των ακινήτων που ανήκουν ή
διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και αφορούν προσθήκες
και επεκτάσεις, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, µετασκευή και εκσυγχρονισµό των πάσης φύσεως κτιρίων και
εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση
νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, γίνεται από τις κατά
τόπους Υπηρεσίες Δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).
ii) Οι οικοδοµικές άδειες επί των ακινήτων, που διαχειρίζεται ή ανήκουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για έργα ή επενδύσεις δια συµβάσεων παραχώρησης ή συµβάσεων µεταξύ
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), εκδίδονται από τη
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών
και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης µε πλήρη φάκελο από τον κύριο ή τον έχοντα το
νόµιµο δικαίωµα και πενήντα (50) εργάσιµων ηµερών όταν αφορούν χαρακτηρισµένα µνηµεία, αρχαιολογικούς

χώρους και ιστορικούς τόπους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας ο κύριος ή ο έχων το νόµιµο δικαίωµα για την έκδοση της άδειας υποβάλλει την αίτηση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίοι εκδίδουν µε κοινή απόφασή τους την οικοδοµική άδεια σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών.
Κάθε άλλη διοικητική πράξη, που προηγείται και απαιτείται για την έκδοση των παραπάνω οικοδοµικών αδειών, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής τους, οι
γνώµες, εγκρίσεις, τα πορίσµατα και κάθε άλλου είδους
πράξεις οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών
δόµησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος και εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών όταν αφορούν χαρακτηρισµένα µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης
της παραπάνω προθεσµίας όλες οι πράξεις, γνώµες και
εγκρίσεις του προηγούµενου εδαφίου θεωρούνται ως
θετικά εκδοθείσες.»
2. Καταργούνται η περίπτωση ε΄ της παρ. 11 του άρθρου 6 και η παρ. 7 του άρθρου 6Α του ν. 3891/2010.
Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4070/2012
1.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε έδρα
την Αθήνα, απολαµβάνει πλήρη διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαµβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση µε
την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.»
β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1
προστίθεται η φράση «και δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους».
γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφεται.
2. Στις παραγράφους 3, 4, 6, 8 και 9 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 η φράση «Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.»
4.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 µετά τις λέξεις «επιχειρηµατική ή µη,» προστίθενται οι λέξεις «ή να αναλαµβάνουν εργασία ή έργο».
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του
µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι
ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β΄
βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση µε πρόσωπο που
κατέχει το βουλευτικό αξίωµα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι µέλος της Κυβέρνησης. Το
ασυµβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυµβίβαστου συνεπά-
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γεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του µέλους, αντίστοιχα. Το ανωτέρω ασυµβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαµβάνει τα ήδη υπηρετούντα µέλη.»
5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 διαγράφονται οι λέξεις «τριπλάσιο έως».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 6 του
ν. 4070/2012 προστίθεται η λέξη «και» πριν από τον αριθµό «9» και διαγράφονται η λέξη και ο αριθµός «και
12».
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 101
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
1.α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 προστίθενται οι λέξεις «ή για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και
9 του παρόντος.»
β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 καταργείται.
2.α) Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4070/2012 µετά τις λέξεις «του παρόντος άρθρου»
προστίθενται οι λέξεις και οι αριθµοί «και του άρθρου 6
παρ. 7».
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 οι λέξεις «τους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής ή του δηµοσίου, εµπορικού ή ενωσιακού δικαίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή το δίκαιο».
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 διαγράφεται.
2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
4070/2012 αντικαθίστανται οι λέξεις «Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» από τις λέξεις «Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.»
3.α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 διαγράφεται.

β) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 οι λέξεις «παύση του µέλους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επιβολή πειθαρχικής ποινής στο µέλος».
4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η σοβαρή πληµµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του
µέλους, β) η ανάρµοστη συµπεριφορά σε σχέση µε το
κύρος και το σκοπό της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικής Ρυθµιστικής
Αρχής, γ) η παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας, δ) η
παράβαση της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Τα παραπάνω παραπτώµατα τιµωρούνται πειθαρχικά αν έχουν τελεστεί µε δόλο ή αµέλεια, εκτός της
περίπτωσης ιδιαίτερα ελαφράς αµέλειας. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα
(12) µηνών και γ) προσωρινή παύση έως τριών (3) µηνών.
6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο (2) πειθαρχικών αποφάσεων σε µέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για το ίδιο
πειθαρχικό παράπτωµα, επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 καταργείται.
6. Οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου
10 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται και αναριθµούνται
αντίστοιχα ως εξής:
«7. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα µέλη της ή η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συµµετοχή του ελεγχόµενου µέλους. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το ελεγχόµενο µέλος σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία αναφέρει µε ακρίβεια το αποδιδόµενο παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται σε αυτό
µε δικαστικό επιµελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να είναι συντοµότερη
των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και
της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος δικαιούται
να λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης και να λάβει
αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαιούται να παρίσταται µε δικηγόρο της επιλογής του.
8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία ακρόασης, κατά την οποία το µέλος
υποβάλλει ενώπιον του Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση,
σύµφωνα µε την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές
και επαρκείς οι εξηγήσεις του µέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία, β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο να συντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος, στην οποία
αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά και το κατά την
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παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα
και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου για
τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε
πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η απόφαση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή προς το µέλος της Ε.Ε.Τ.Τ..
9. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε απόφαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προηγούµενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, µετά δε
την προφορική ενώπιόν του απολογία του διωκόµενου
µέλους ή σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης κλητεύσεως αυτού, εκδίδει αµέσως
την απόφασή του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν
το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και επανάληψη της
συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται µε νέα κλήση το διωκόµενο µέλος, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα
και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 7. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόµενος ήταν παρών κατά την πρώτη συζήτηση και του γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να
αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειµένου να εξετάσει
ή επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτό
νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται
µόνο εάν αυτό ήταν απών. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε
επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των
µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως.
10. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.
11. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου κοινοποιούνται αµελλητί, µε επιµέλεια του Προέδρου αυτού,
στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
12. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας
την περάτωση της ποινικής δίκης. Πραγµατικά γεγονότα,
τα οποία διαπιστώθηκαν µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαµβάνονται υπόψη στην πειθαρχική
διαδικασία, ουδόλως όµως κωλύεται το Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής,
µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
13. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 5
παραγράφονται µετά από πενταετία από την τέλεση αυτών. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Κάθε πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς
και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις
διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν δύναται να υπερβεί τα επτά

(7) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρώνεται
προ της παρόδου έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου.»
7. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλογικά
στο µέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.» και η παράγραφος 15 αναριθµείται σε παράγραφο
14.
8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 οι λέξεις «εκ προθέσεως» διαγράφονται, οι
λέξεις «επιτρέπει σε τρίτο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αφήνει άλλον» και η παράγραφος 16 αναριθµείται
σε παράγραφο 15.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 103
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4339/2015
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
16 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται και τροποποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου της εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
και διέπεται, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στο παρόν
Κεφάλαιο ή δεν ρυθµίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16
του ν. 4339/2015 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το Δηµόσιο για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.»
3. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16
του ν. 4339/2015 οι λέξεις «µε την κοινή απόφαση διορισµού τους από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Υπουργό
Επικρατείας αρµόδιο για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης και
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µε την απόφαση διορισµού
τους από τον Υπουργό Οικονοµικών».
β) Στο έβδοµο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.
4339/2015 διαγράφεται η φράση «ως εξής: ένα (1) µέλος
µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές, ορίζονται
από τον Υπουργό Επικράτειας αρµόδιο σε θέµατα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές
τους, από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
4.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.
4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, δηλαδή
του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών, είναι το ανώτατο όργανο
της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συ-
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νέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία.»
β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του
ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου του.»
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 104
Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ των υπαλλήλων
που µετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ
σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του Δηµοσίου
1. Οι υπάλληλοι του πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ (µετέπειτα ΣΤΑΣΥ ΑΕ), οι οποίοι µετατάχθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό α΄ φάσης, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 9 επ.
του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), στο Υπουργείο Πολιτισµού, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 74642/14.7.2011 κοινής απόφασης
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού (Γ΄ 602), στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δυνάµει
της υπ’ αριθµ. 34951/ 3961/14.7.2011 κ.υ.α. του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
(Γ΄ 680), καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 5111/4.8.2014/ 25.7.2014
κ.υ.α. του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Γ΄
1214), καθώς και σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δύνανται να
επανέλθουν στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σε θέσεις οµοίου ή παρεµφερούς ή συναφούς ή ανάλογου αντικειµένου εργασίας
µε αυτό που κατείχαν πριν τη µεταφορά τους, εφόσον
τέτοιες θέσεις υφίστανται στο Οργανόγραµµα του φορέα υποδοχής.
2. Η µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού στις υπηρεσίες του Υπουργείου του οποίου υπηρετεί ο µεταφερθείς, µετά από αίτηση του µεταφερθέντος στην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί και µετά από τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.
3. Οι επανερχόµενοι τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, οµοίου ή παρεµφερούς ή συναφούς
ή ανάλογου αντικειµένου µε αυτό πριν τη µεταφορά
τους, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις και εφόσον οι επανερχόµενοι κατέχουν τα αναλόγως καθοριζόµενα από
το ισχύον Οργανόγραµµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε κλάδους και τοµείς
του φορέα υποδοχής, σύµφωνα πάντοτε µε την ειδικότητα των επανερχοµένων και τούτο έως ότου καταστεί
δυνατόν να ενταχθούν αυτοί σε οργανικές θέσεις της
ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όταν συντρέξουν οι απαιτούµενες εκ του νό-

µου προϋποθέσεις, όταν δηλαδή υπάρξει κενή οργανική
θέση και αυτοί αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά
προσόντα που προβλέπονται από το ισχύον Οργανόγραµµα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Μετά την ένταξή τους οι προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν καταργούνται αυτοδικαίως.
4. Οι επανερχόµενοι τεκµαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης
που ισχύει στο φορέα υποδοχής, παραιτούµενοι κάθε
διεκδίκησης ή αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης εξαιτίας
και επ’ αφορµή της αρχικής µεταφοράς τους, δυνάµει
του ν. 3920/2011.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 105
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται από 1.1.2018 ως εξής:
«1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών
και µοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του π.δ. 78/1988 (Α΄
34), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν
διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα
πριν τις 25.2.1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισµένου χρόνου µε βάση τις διατάξεις
του π.δ. 224/1997 (Α΄ 169) και µετέπειτα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 160/2005, µέχρι τις 31.12.2006, οι
οποίες και παρατάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) µέχρι τις 31.12.2009, παρατείνεται µέχρι τη συνταξιοδότηση, για καθέναν εκ των εκµεταλλευτών του συνεργείου.
Σε αυτήν την περίπτωση και εντός διαστήµατος τριών
(3) µηνών, κατόπιν αίτησης του εκµεταλλευτή, γίνεται
τροποποίηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του
συνεργείου, ώστε να συµπεριλάβει τη νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης. Στο διάστηµα αυτό απαγορεύεται
η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η µετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε µεταβίβαση της αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του
π.δ. 78/1988, όπως ισχύει.»
Άρθρο 106
Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 22),
µετά τη φράση «τα προσόντα των οδηγών» προστίθεται
η φράση «το ελάχιστο µίσθωµα».
Άρθρο 107
1) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 8
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή Ένω-
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ση Δήµων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται
το έργο, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης
στ΄.»
2) Το εδάφιο β΄ της παρ. 10 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παραγράφου 6 του
άρθρου 118 του παρόντος, µεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του µητρώου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου
8 του παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας µε
βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του
παρόντος κατά περίπτωση.»
3) Προστίθεται περίπτωση ζ΄ στην παρ. 2 του άρθρου
49 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως εξής:
«ζ) Στις περιπτώσεις συµβάσεων εκπόνησης µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, προκειµένου να εκκινήσει η διαδικασία δηµοπράτησης απαιτείται δέσµευση του 40% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσµεύεται µε την κατακύρωση της σύµβασης ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις µεταφέρεται δέσµευση πίστωσης του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δηµοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της µελέτης. Στη δέσµευση πίστωσης έργου, εκτός από τη δέσµευση του προϋπολογισµού κατασκευής του έργου περιλαµβάνεται επιπλέον το κόστος των βασικών µελετητών ως τεχνικών συµβούλων- µελετητών της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του παρόντος, το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136 του παρόντος, καθώς και τυχόν µεταφερόµενες οικονοµικές εκκρεµότητες από τη σύµβαση εκπόνησης της αντίστοιχης
µελέτης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών προσδιορίζεται το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου ανά κατηγορία και προϋπολογισµό έργου.»
4) Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 του
ν. 3669/2008 (Α΄ 116) ως εξής:
«5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραµµένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εµπροθέσµως υποβάλει και εκκρεµεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εµπρόθεσµη αίτηση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος µέχρι
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 20
του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), παρατείνεται η
ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόµενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σηµείωση επί του πτυχίου
της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη
σχετική σηµείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
5) Η παρ. 7 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. από την 3η έως την 7η τάξη,
υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονοµικές
τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν

από τη λήξη της καταληκτικής προθεσµίας δηµοσίευσης
των οικονοµικών τους καταστάσεων, στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε τα λοιπά προβλεπόµενα στην υ.α.
Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (Β΄ 1105). Με όµοια απόφαση
µπορεί να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων.»
Άρθρο 108
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου δηµόσιας επιχείρησης, που υπάγεται στο Κεφάλαιο Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να καθορίζεται πρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση για το προσωπικό της που
απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης, συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηµατοδοτούµενων αποκλειστικώς από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς ή ίδιους πόρους του αρµόδιου φορέα µη προερχόµενους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή ιδιωτικά
κονδύλια, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ή προγραµµάτων ή για την παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση µελετών στην αλλοδαπή και µετακινείται για τις ανωτέρω
ανάγκες στο εξωτερικό για προσδιορισµένο εκ των προτέρων χρονικό διάστηµα, εφόσον η παραπάνω πρόσθετη
αποζηµίωση καταβάλλεται αποκλειστικά από πόρους
προερχόµενους από την εκτέλεση του έργου ή του προγράµµατος ή την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπόνηση
των µελετών και σε καµία περίπτωση από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής, τα
αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Η πρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση του προηγούµενου
εδαφίου καθορίζεται ανά περίπτωση µε βάση τις εκάστοτε συγκεκριµένες συνθήκες και ιδίως το κόστος διαµονής του µετακινούµενου στο εξωτερικό και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του αντίστοιχου ποσού
ηµερήσιων αποδοχών του µετακινούµενου προσώπου.
Σε περίπτωση καταβολής της πρόσθετης ηµερήσιας αποζηµίωσης του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται κανένα επιπλέον ποσό.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της οικείας
δηµόσιας επιχείρησης καθορίζεται η εκάστοτε χρονική
διάρκεια της απασχόλησης, της µετακίνησης και της παραµονής του προσωπικού στο εξωτερικό, ο εκάστοτε αριθµός των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά περίπτωση στο έργο, πρόγραµµα, υπηρεσία ή µελέτη, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της οικείας δηµόσιας επιχείρησης εγκρίνονται
από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν εκτελούνται πριν την παραπάνω έγκριση.
Άρθρο 109
Καθορισµός προγράµµατος δροµολογίων ΟΑΣΘ
Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από εισήγηση του Οργανισµού Συγκοινω-
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νιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρία (ΟΣΕΘ),
καθορίζεται πρόγραµµα δροµολογίων του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Με το παραπάνω πρόγραµµα µπορούν να ορίζονται τα εξής:
1. Τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τη χειµερινή
και τη θερινή περίοδο.
2. Η κατ’ εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δροµολογίων µετά τις 24.00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του µεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.
3. Η λειτουργία τουλάχιστον µίας (1) µεταµεσονύκτιας
λεωφορειακής γραµµής σύνδεσης και εξυπηρέτησης
των επιβατών από και προς τους σταθµούς άφιξης ή αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόµιο, σταθµός τραίνων,
κεντρικός σταθµός υπεραστικών λεωφορείων), διερχόµενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.

4. Η υποχρέωση δροµολόγησης, για την εξυπηρέτηση
των ατόµων µε αναπηρία µετά από καθηµερινό προγραµµατισµό µε βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης τους, τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασµένων οχηµάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης
ΑµεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αµαξιδίων),
που διαθέτει ο ΟΑΣΘ, σε τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες
κατά τις καθηµερινές και σε τουλάχιστον µία (1) τα Σάββατα και τις Κυριακές.
β. Ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να εφαρµόζει το παραπάνω
πρόγραµµα δροµολογίων.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄
ισχύει το υφιστάµενο πρόγραµµα δροµολογίων.»
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Άρθρο 110
Έναρξη ισχύος
1. Κάθε διάταξη, η εφαρµογή της οποίας προϋποθέτει
δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου, τίθεται σε ισχύ µετά

την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού µητρώου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η ισχύς του
παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2018
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