ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΗ΄, 11 Δεκεµβρίου 2014,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/49/ΕΚ
Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισµοί
1. Σκοπός του παρόντος είναι η πλήρης προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του Κεφαλαίου
V της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί την Οδηγία
95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την Οδηγία 2001/14/ΕΚ,
σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και µε την πιστοποίηση
ασφάλειας», η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο
µε το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των σιδηροδροµικών µεταφορών.
2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, διερευνάται
κάθε σιδηροδροµικό ατύχηµα και σοβαρό συµβάν, µε
στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το ατύχηµα ή το σοβαρό συµβάν και όχι τη διαπίστωση υπαιτιότητας και τον καταλογισµό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 3 του
π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών
Ατυχηµάτων και Συµβάντων
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, µε την επωνυµία «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων», εφεξής καλούµενη «Επιτροπή»,
η οποία είναι αρµόδια για τη διερεύνηση σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα.
2. Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο
από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οφείλει να εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄
143).
3. Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε
διαχειριστή υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής, κοινοποιηµένο οργανισµό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών,
κάθε Αρχή που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης
δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ρυθµιστικό φορέα, τα συµφέροντα των οποίων συγκρούονται µε την αποστολή και τις
αρµοδιότητές της.
4. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγµένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 3
Συγκρότηση – Θητεία µελών
1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη: τον
Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτικά µέλη. Ο Πρόε-
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δρος και τα µέλη της Επιτροπή είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και διακρίνονται για την επιστηµονική τους
κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα ή εµπειρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα ή στον
τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι πενταετής,
η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων µελών. Η θητεία κάθε µέλους µπορεί να ανανεωθεί
µία µόνο φορά.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και οι αποζηµιώσεις των µελών
της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της Επιτροπής.
6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Επιτροπής αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε
οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εάν προέρχεται από
φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 1 του ν. 2190/1994, µετά τη λήξη της θητείας του
επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν από
το διορισµό του. Στον Πρόεδρο, εφόσον είναι µέλος
Δ.Ε.Π. ή Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., χορηγείται άδεια από τα αρµόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι..
Άρθρο 4
Ασυµβίβαστα - Υποχρεώσεις των µελών
1. Τα µέλη της Επιτροπής απολαύουν λειτουργικής και
προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται να ασκούν τα καθήκοντά
τους µε αµεροληψία και αντικειµενικότητα. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, αλλά και πέντε χρόνια µετά
την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο, τα µέλη
της Επιτροπής έχουν υποχρέωση εχεµύθειας.
2. Τα µέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση δηµοσίου, µόνιµου ή µετακλητού υπαλλήλου
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ούτε στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς και νοµικά
πρόσωπα, ούτε στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του
ν. 3891/2010 (A΄ 188) ή σε οποιαδήποτε αρµόδια αρχή
που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας (Υ.Δ.Υ.), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστή σιδηροδροµικής υποδοµής ή φορέα χρέωσης ή φορέα κατανοµής ή κοινοποιηµένο οργανισµό ή να συµµετέχουν στο
κεφάλαιό της ή να έχουν άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό
οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόµενα έτη από τη
λήξη της.
Αν τα µέλη της Επιτροπής κατέχουν εταιρικά µερίδια ή
µετοχές σε οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση ή
άλλη επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο του προηγούµενου

εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονοµική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να
απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων και µέχρι τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της θητείας τους.
3. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα µέλη της Επιτροπής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι., µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος, µε την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα που
παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών ή συµµετέχουν σε διαγωνισµούς που προκηρύσσει η Επιτροπή.
4. Η παράβαση από µέλος της Επιτροπής των απαγορεύσεων των ανωτέρω παραγράφων, κατά τη διάρκεια
της θητείας του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα, που
τιµωρείται µε την ποινή της έκπτωσης από τη θέση του
µέλους της Επιτροπής. Για τη διαπίστωση της διάπραξης
του ανωτέρω παραπτώµατος κινείται πειθαρχική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 5. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη του, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, ο οποίος ταυτόχρονα προβαίνει σε αντικατάσταση του µέλους για το υπόλοιπο της θητείας, µε τη
διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος
νόµου.
5. Τα ασυµβίβαστα της παραγράφου 2 υφίστανται για
τα µέλη της Επιτροπής και όταν αυτά συντρέχουν στο
πρόσωπο συζύγων και συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δευτέρου βαθµού.
6. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους, διορίζεται νέο µέλος µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Η θητεία του νέου µέλους
διαρκεί όσο και ο χρόνος αναστολής.
7. Τα µέλη της Επιτροπής υποβάλλουν κατ’ έτος την
προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄
309) δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Άρθρο 5
Πειθαρχική ευθύνη των µελών
1. Όλα τα µέλη της Επιτροπής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη νοµοθεσία.
2. Τα µέλη της Επιτροπής υπάγονται στο πειθαρχικό
συµβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του
ν. 3891/2010 (Α΄ 216), για τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του άρθρου 22 του ν. 3891/2010
(Α΄ 188).
3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού
συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων για τον Πρόεδρο και τα λοιπά µέλη της Επιτροπής.
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4. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 13 ρυθµίζονται οι πειθαρχικές ποινές των µελών της Επιτροπής, η πειθαρχική διαδικασία
και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Εκπροσώπηση της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται
αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε είδους
δίκες.
2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή έναντι κάθε
άλλης Αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως.
Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, η Επιτροπή ορίζει ένα µέλος της προκειµένου να την εκπροσωπήσει.
3. Η Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να ορίζει άλλο
µέλος της ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα την εκπροσωπεί
για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
Άρθρο 7
Λειτουργία της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός
αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουµένως, τακτικώς
τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν
ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής. Δύναται να συνεδριάζει
και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Η
Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη
συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απουσιάζει, ο νόµιµα ορισµένος από την Επιτροπή αναπληρωτής του και
δύο (2) τουλάχιστον µέλη (απαρτία). Τα τακτικά µέλη της
Επιτροπής δεν µπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα
για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Επιτροπή µπορεί να λειτουργήσει, όχι όµως πέρα
από ένα τρίµηνο, αν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την
ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις
συνεδριάσεις της, τα λοιπά µέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία.
2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Επιτροπής,
ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον
Πρόεδρο αυτής, ο οποίος καταρτίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Τη σύγκληση της Επιτροπής µπορεί να
ζητήσει και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να
συγκαλέσει την Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
4. Η Επιτροπή µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της,
προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν από την ψηφοφορία. Λεπτοµέρειες ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.
5. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρµόζονται
οι διατάξεις του παρόντος νόµου, του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, καθώς και στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του
άρθρου 11.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής, διευθύνει τη λειτουργία τους και ασκεί την
πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού.
3. Ο Πρόεδρος µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την εν γένει εύρυθµη λειτουργία
της.
4. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφασή του να εξουσιοδοτήσει άλλα µέλη της Επιτροπής ή στελέχη από το προσωπικό της να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρµοδιότητάς του.
5. Το µέλος που ορίζεται ως αναπληρωτής του Πρόεδρου, όταν αυτός κωλύεται, ασκεί τις αρµοδιότητες που
του εκχωρούνται µε απόφαση της Επιτροπής.
Άρθρο 9
Προσωπικό της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή έχει ίδιο προσωπικό, στο οποίο περιλαµβάνονται στελέχη ικανά να επιτελούν τα καθήκοντα του
υπεύθυνου έρευνας σε περίπτωση σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ 160/2007, όπως ισχύει.
2. Για τη στελέχωσή της συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής: α) τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), β) έξι (6) θέσεις τακτικού προσωπικού και γ) δύο (2) θέσεις Γραµµατέων. Η κατανοµή των
θέσεων του προσωπικού µπορεί να τροποποιηθεί µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του
άρθρου 11.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται µετά από
προκήρυξη της Επιτροπής, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στον Τύπο, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
και τελεί υπό τον κατασταλτικό έλεγχο του ΑΣΕΠ. Για
την πρόσληψη απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006.
4. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής µπορεί να γίνει µε µεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού αντίστοιχων προσόντων από φορείς του δηµόσιου τοµέα που έχει ενταχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας των νόµων 4093/2012 (Α΄ 222) και 4172/2013
(Α΄ 167) και της λοιπής σχετικής νοµοθεσίας. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού της βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της Επιτροπής.
5. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Επιτροπής σε προσωπικό κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, επιτρέπεται, µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού να µεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανικές θέσεις της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον έχει τα
τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη

4
στις αντίστοιχες θέσεις. Η επιλογή των µεταφεροµένων
και εντασσοµένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της Επιτροπής, µετά από σχετική δηµόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφεροµένους.
6. Για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής σε προσωπικό µπορεί, µετά από πρόταση αυτής και κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, να αποσπάται προσωπικό από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµα φορά.
7. Οι αποδοχές του προσωπικού της Επιτροπής, στους
οποίους περιλαµβάνονται και οι αποσπασµένοι, καθορίζονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8. Τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα διορισµού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για δύο (2) έτη µετά τη λήξη της
θητείας των µελών της Επιτροπής και οι προβλεπόµενες
γι’ αυτό κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, εφαρµόζονται και στο προσωπικό της Επιτροπής.
9. Το προσωπικό της Επιτροπής οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
Άρθρο 10
Πόροι
1. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής εγγράφονται σε ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ετήσιος προϋπολογισµός πρέπει να εναρµονίζεται µε τις δηµοσιονοµικές πολιτικές του εποπτεύοντος
Υπουργείου και µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
µετά από εισήγηση της Επιτροπής, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι πόροι, πλέον του Κρατικού Προϋπολογισµού, υπέρ της Επιτροπής, καθώς και οι λεπτοµέρειες
για τη διαδικασία υπολογισµού, είσπραξης, διαχείρισης
και απόδοσης αυτών.
Άρθρο 11
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
1. Ύστερα από γνώµη της Επιτροπής, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής εντός
έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της απόφασης διορισµού του Προέδρου
και των µελών της Επιτροπής.
2. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθµίζονται ιδίως:
α) τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής,

β) η διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Επιτροπής και οι αρµοδιότητές τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,
γ) ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα τους και η κατανοµή τους κατά
κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες,
δ) η πειθαρχική διαδικασία,
ε) τα θέµατα προµηθειών,
στ) η διαδικασία σύναψης συµβάσεων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου,
ζ) η διαδικασία διερεύνησης των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων,
η) ο τύπος και το περιεχόµενο της Έκθεσης Διερεύνησης,
θ) ο ορισµός ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας,
ι) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής διερευνητών
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος και
ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της και
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής.
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής, ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως
διατάκτης, µπορεί έπειτα από απόφαση της Αρχής, να
εκδίδει χρηµατικά εντάλµατα και να διαχειρίζεται το λογαριασµό της Επιτροπής, να συνάπτει συµβάσεις και να
αποφασίζει για την ανάθεση προµηθειών, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί άτοµα καταλλήλως εκπαιδευµένα και πιστοποιηµένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων,
ως ειδικούς διερευνητές Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων,
εφεξής καλούµενους «Διερευνητές». Η εκπαίδευση, τα
προσόντα και οι λοιπές προϋποθέσεις επιλογής ως Διερευνητή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται αναλυτικά στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας.
5. Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει σε ανάθεση µελετών, έργων, συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες ειδικών διερευνητών
ή τεχνικών συµβούλων, και προµηθειών για θέµατα που
άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση
των συµβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας και από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.
6. Η Επιτροπή διατηρεί ενηµερωµένη ιστοσελίδα και
τηλεφωνική γραµµή για την ενηµέρωση και επικοινωνία
των ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 12
Υποχρέωση διερεύνησης
1. Η Επιτροπή υποχρεούται να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευνας µετά από σοβαρά σιδηροδροµικά ατυχήµατα. Στόχος της διερεύνησης είναι η βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και η πρόληψη ατυχηµάτων.
2. Πέραν των σοβαρών ατυχηµάτων, η Επιτροπή µπορεί να διερευνά τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που, υπό
διαφορετικές συνθήκες, θα µπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήµατα, µεταξύ των οποίων τεχνικές
βλάβες στα διαρθρωτικά υποσυστήµατα ή στα στοιχεία
διαλειτουργικότητας του σιδηροδροµικού συστήµατος
µεγάλης ταχύτητας ή του συµβατικού σιδηροδροµικού
συστήµατος.
3. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασί-
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ζει κατά πόσον πρέπει να διερευνηθεί ή όχι ένα ατύχηµα
ή συµβάν. Στην απόφασή της, λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) η σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος,
καθώς και η πιθανότητα τα ευρήµατα διερεύνησης να
χρησιµεύσουν στην πρόληψη µελλοντικών ατυχηµάτων
ή συµβάντων,
β) εάν αυτό εντάσσεται σε µια σειρά ατυχηµάτων ή
συµβάντων σηµαντικών σε επίπεδο συστήµατος, ως σύνολο,
γ) οι επιπτώσεις του ατυχήµατος για τη σιδηροδροµική
ασφάλεια σε κοινοτικό επίπεδο και
δ) τα αιτήµατα των διαχειριστών υποδοµής, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόµων και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
4. Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία διερεύνησης που εφαρµόζεται κατά τη διεξαγωγή τους, καθορίζεται από την Επιτροπή, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η ιδιαίτερη σηµασία που µπορεί να έχουν για την ασφάλεια των σιδηροδροµικών µεταφορών τα ευρήµατα της διερεύνησης, κατά την κρίση της.
5. Η έρευνα δεν αποσκοπεί στη διαπίστωση υπαιτιότητας και στον καταλογισµό ευθυνών ή αξιώσεων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η διερεύνηση συµβάντων πέραν αυτών που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο, υπό τον όρο ότι η διερεύνηση αυτή
δεν θίγει την ανεξαρτησία της.
Άρθρο 13
Διεξαγωγή της έρευνας
1. Στους διερευνητές της Επιτροπής ή στους διερευνητές οποιουδήποτε αντίστοιχου Οργανισµού Διερεύνησης άλλου κράτους - µέλους ή στους διερευνητές ή τεχνικούς συµβούλους της παραγράφου 5 του άρθρου 11
και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδοµής,
καθώς και κάθε αρµόδια για τη δικαστική ανάκριση αρχή,
υποχρεούνται να παρέχουν:
α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή του συµβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδοµής, ελέγχου της κυκλοφορίας και σηµατοδότησης,
β) δικαίωµα άµεσης καταγραφής των αποδεικτικών
στοιχείων και ελεγχόµενης αποµάκρυνσης των συντριµµιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδοµής για εξέταση ή ανάλυση,
γ) πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των στοιχείων των
συσκευών καταγραφής επί των τρένων, καθώς και του εξοπλισµού εγγραφής φωνητικών µηνυµάτων και δεδοµένων για τη λειτουργία του συστήµατος σηµατοδότησης
και ελέγχου της κυκλοφορίας,
δ) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της νεκροψίας των
θυµάτων,
ε) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εξέτασης του
προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδροµικού
προσωπικού που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή συµβάν,
στ) δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εµπλεκόµενου σιδηροδροµικού προσωπικού και λοιπών µαρτύρων,
ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που τηρεί ο διαχειριστής υποδοµής, οι εµπλεκόµε-

νες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και η Αρχή Ασφάλειας
Σιδηροδρόµων.
2. Η έρευνα της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική έρευνα, πραγµατοποιείται όµως σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες για τη δικαστική έρευνα ανακριτικές αρχές.
Άρθρο 14
Διαδικασία διενέργειας έρευνας
1. Εάν το ατύχηµα ή συµβάν συνέβη στην Ελληνική Επικράτεια η διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 12 διενεργείται από την Επιτροπή.
Εάν συνέβη εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί σε ποιο κράτος - µέλος συνέβη ή εάν συνέβη σε συνοριακή εγκατάσταση ή πλησίον
αυτής, οι αρµόδιοι φορείς συµφωνούν ποιος από τους
δύο θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας ή συµφωνούν να συνεργασθούν για την πραγµατοποίησή της.
Στην πρώτη περίπτωση, ο φορέας διερεύνησης σιδηροδροµικών ατυχηµάτων του άλλου κράτους - µέλους της
έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην έρευνα και να λαµβάνει πλήρη γνώση των αποτελεσµάτων της. Φορείς διερεύνησης άλλου κράτους - µέλους καλούνται να συµµετάσχουν σε έρευνες εφόσον στο ατύχηµα ή στο συµβάν
ενέχεται σιδηροδροµική επιχείρηση εγκατεστηµένη στο
εν λόγω κράτος - µέλος και εγκεκριµένη από αυτό.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να διεξάγει έρευνα, κατόπιν συµφωνίας, µε άλλους φορείς διερεύνησης υπό άλλες συνθήκες.
3. Για κάθε ατύχηµα ή συµβάν της αρµοδιότητάς της, η
Επιτροπή διενεργεί την απαραίτητη για την εκτέλεση
της έρευνας πραγµατογνωµοσύνη σε λειτουργικά και
τεχνικά θέµατα. Η πραγµατογνωµοσύνη διενεργείται από την Επιτροπή ή από εξωτερικό φορέα ανάλογα µε το
χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος.
4. Η έρευνα διενεργείται µε τη µεγαλύτερη δυνατή
διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι όλα τα µέρη εκφράζουν
τις απόψεις τους και λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων. Οι διαχειριστές υποδοµής και οι σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, τα θύµατα και οι συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιών που υπέστησαν ζηµίες, οι κατασκευαστές, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι του προσωπικού και των χρηστών ενηµερώνονται
τακτικά για την έρευνα και την πρόοδό της και έχουν,
στο µέτρο του δυνατού, την ευκαιρία να υποβάλουν τις
γνώµες και απόψεις τους κατά την έρευνα και τη δυνατότητα να σχολιάσουν πληροφορίες που περιέχονται
στα σχέδια εκθέσεων.
5. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις έρευνες στον τόπο του
ατυχήµατος, το ταχύτερο δυνατόν, προκειµένου ο διαχειριστής υποδοµής να είναι σε θέση να αποκαταστήσει
την υποδοµή και να τη διαθέσει για τις σιδηροδροµικές
µεταφορές όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Άρθρο 15
Εκθέσεις
1. Για την έρευνα ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 1, συντάσσονται εκθέσεις σε µορφή
ανάλογη µε το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήµατος
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ή του συµβάντος και τη σηµασία των πορισµάτων. Στις
εκθέσεις, εκτός των λοιπών στοιχείων, δηλώνονται οι
στόχοι των ερευνών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 και περιλαµβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια. Στην έκθεση τηρείται
µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η δοµή που καθορίζεται στο Παράρτηµα V του άρθρου 29 του π.δ. 160/2007.
Η τελική µορφή της έκθεσης καθορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 11.
2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει την Έκθεση το συντοµότερο
δυνατόν, το αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό.
Η Έκθεση κοινοποιείται στα µέρη που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 4, καθώς και στους υπόλοιπους
φορείς και στα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη.
3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έως την 30ή Σεπτεµβρίου εκάστου έτους ετήσια έκθεση απολογισµού όλων των ερευνών που διενεργήθηκαν το προηγούµενο έτος, τις
συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα µέτρα που
ελήφθησαν, σύµφωνα µε τις εκδοθείσες συστάσεις.
Άρθρο 16
Συστάσεις ασφάλειας
1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες
απευθύνονται στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών
Μεταφορών και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα
της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή
άλλων κρατών - µελών. Οι εν λόγω αρχές υποχρεούνται
να µεριµνούν για τη συµµόρφωση προς τις συστάσεις
για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Επιτροπή, αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών µελών.
2. Συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από την Επιτροπή δεν δηµιουργούν σε καµία περίπτωση τεκµήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης για συγκεκριµένο ατύχηµα ή το
συµβάν.
3. Οι αποδέκτες των συστάσεων ενηµερώνουν τουλάχιστον ετησίως την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται για τη συµµόρφωση προς αυτές.
Άρθρο 17
Εµπιστευτικότητα
Με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες που καταγράφηκαν ή παραλήφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης
ενός σιδηροδροµικού ατυχήµατος ή συµβάντος παρέχονται αποκλειστικώς και µόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν η Επιτροπή µε οµόφωνη απόφασή
της αποφασίσει ότι η αποκάλυψή τους δικαιολογείται για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Άρθρο 18
Ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων
1. Εντός µιας εβδοµάδος από τη λήψη της απόφασης
για την έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας, η Επιτροπή
ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό. Παρέχονται πληροφορίες για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του

όσον αφορά την απώλεια ζωών, τραυµατισµούς και υλικές ζηµίες.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισµό αντίγραφο
των Εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 15 το ταχύτερο δυνατόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 19
Προσαρµογή της περί υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων
νοµοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις
1. Οι υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), που αποδεδειγµένα
λειτουργούσαν µέχρι τις 31.12.2012, εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των
Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε
µε το από 21.9.1979 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 567), µπορεί να τύχουν της προβλεπόµενης άδειας λειτουργίας,
κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις
του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 και οι εκµεταλλευτές
τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ΄, και 2 του άρθρου 29
του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος, καθώς και της
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), µε χρονική ισχύ τριών (3) ετών. Εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος έχουν ξεκινήσει διαδικασίες τροποποίησης του υφιστάµενου πολεοδοµικού σχεδιασµού, η άδεια λειτουργίας δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη.
2. Η συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε µε
την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιµελητηρίου είτε της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι εκµεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδηµα από τη στάθµευση αυτοκινήτων οχηµάτων.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ωφέλιµη επιφάνεια υπαίθριου σταθµού καλείται η
επιφάνεια η οποία περικλείεται από τα όρια διατιθέµενου
ιδιόκτητου ή µισθωµένου ελεύθερου ακάλυπτου χώρου
και η οποία µπορεί να εκτείνεται µέχρι τη ρυµοτοµική
γραµµή. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν η ωφέλιµη επιφάνεια να εκτείνεται πέραν της ρυµοτοµικής, επί ρυµοτοµούµενων ακινήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από
την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί µε οποιονδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση. Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης στο ρυµοτοµούµενο τµήµα
της ωφέλιµης επιφάνειας του σταθµού, το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος ελιγµών. Είναι δυνατόν, κατά τα ως
άνω, να συµπεριλαµβάνεται στην ωφέλιµη επιφάνεια
του υπαίθριου σταθµού και η προβλεπόµενη παρόδια
στοά του άρθρου 22 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Από την
παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυµοτοµούµενου τµήµατος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να προσµετράται στην ωφέλιµη επιφάνεια των υπαίθριων σταθµών.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθµού παρατείνεται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθµός υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση
φωτισµού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της
κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών
φυλάξεως και διακινήσεως των σταθµευόντων αυτοκινήτων, µε παροχή είτε από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού είτε από άλλον τυχόν επίσηµο πάροχο. Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού ενός υπαίθριου σταθµού µπορεί να επιτυγχάνεται και µε αυτόνοµα
φωτιστικά σώµατα, τα οποία λειτουργούν µε φωτοβολταϊκά πάνελ.»
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του
π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. έχει την ωφέλιµη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωµένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιοµηχανικό δάπεδο) και διαθέτει
κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των
σταθµευόντων σε αυτό αυτοκινήτων».
6. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του
π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. διαθέτει γραφείο κινήσεως κατασκευασµένο από
άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γραφείου κινήσεως δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, εφόσον έχει εµβαδόν έως και 15 τ.µ. και είναι
προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2
του ν. 4067/2012».
7. Η παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) καταργείται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους χορηγούνται, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ΄ του
π.δ. 455/1976, όπως ισχύει.
9. Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων, όπου η στάθµευση
εξυπηρετείται από υπαλλήλους και για τους οποίους η
χωρητικότητα σε θέσεις στάθµευσης υπολογιζόταν δια
διαιρέσεως του εµβαδού του οικοπέδου δια του εµβαδού
µίας θέσης στάθµευσης (10 τ.µ.) και σε περίπτωση ύπαρξης στοάς µη υπολογιζόµενου του εµβαδού της στον
υπολογισµό της χωρητικότητας, των οποίων οι άδειες
λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας έχουν
χορηγηθεί κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 6 του
ν. 2801/2000 (Α΄46) µε την υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος, τεχνικής έκθεσης, χωρίς την υποχρέωση: (α)
υποβολής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
σταθµούς µε χωρητικότητα έως διακοσίων (200) θέσεων,
(β) απότµησης πεζοδροµίου για την είσοδο-έξοδο στο
σταθµό και (γ) κατασκευής γραφείου για τον εκµεταλλευτή του σταθµού, εξακολουθούν να λειτουργούν, να
ανανεώνουν και να τροποποιούν την άδεια λειτουργίας
βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τους
όρους και προϋποθέσεις µε τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.
Άρθρο 20
Προσαρµογή της περί συνεργείων νοµοθεσίας
στις πολεοδοµικές απαιτήσεις
1. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιοχές που αναθεωρήθηκαν
οι χρήσεις γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού τους σχε-

δίου, σύµφωνα µε τις οποίες απαγορεύεται η ίδρυση νέων συνεργείων, µπορεί να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους για τρία (3) ακόµη έτη, δυνάµενη αυτή να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εφόσον:
α) είχαν τύχει άδειας ίδρυσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) και εξακολουθούν να πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις των
διατάξεων του π.δ. 78/1988, πλην αυτής της παραγράφου 1γ του άρθρου 15 αυτού,
β) είναι εγκατεστηµένα σε κτίρια που διαθέτουν άδεια
δόµησης για εγκατάσταση συνεργείου ή κτίρια που διαθέτουν άδεια δόµησης ή οικοδοµική άδεια για χρήση: Η
(εµπορική), Ι (βιοµηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθµός αυτοκινήτων), Κ (αποθήκευση) ή για την εγκατάσταση συνεργείου.
2. Η συνέχιση της λειτουργίας τους αποδεικνύεται, είτε µε την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιµελητηρίου είτε της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ότι οι
εκµεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδηµα από την άσκηση επαγγέλµατος επισκευαστή αυτοκινήτων οχηµάτων στη συγκεκριµένη εγκατάσταση.
3. Κατά το διάστηµα της προσωρινής λειτουργίας
τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών
τους ή η µεταβίβαση της άδειας - βεβαίωσης νόµιµης
λειτουργίας τους, πλην της περιπτώσεως µεταβίβασης
σε συγγενικά πρόσωπα µέχρι β΄ βαθµού.
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001
1. H παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ επιτρέπεται:
Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης
σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές µε χρήσεις µη οχλούσας βιοµηχανίας - βιοτεχνίας, οχλούσας βιοµηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεµπορίου, κατά την έννοια
των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23.2/6.3.1987
προεδρικού διατάγµατος (Δ΄166), καθώς και σε περιοχές µε χρήσεις χονδρικού εµπορίου, εγκαταστάσεων µέσων µαζικής µεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων
χαµηλής και µέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης κατά την έννοια των άρθρων
22, 23, 25 και 29 αντίστοιχα του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).
Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαµβανοµένης και
της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923 ή εκτός
ορίων οικισµού οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους όρους
του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, όπου είτε
δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε εάν έχουν καθοριστεί
και έχουν περιεχόµενο ως ανωτέρω υπό (Α) περιγράφεται.
Άδειες δόµησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έχουν εκδοθεί
νοµίµως πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης διατηρούνται σε ισχύ.
Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντάσσονται
στην κατηγορία των χαµηλής όχλησης εγκαταστάσεων.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΚΤΕΟ σε απόσταση
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µικρότερη των 100µ. από νοσοκοµείο ή κλινική, από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγµένα
µνηµεία, από παιδικούς σταθµούς, από σχολεία µέσης ή
κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύµατα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και
σταθµούς µέσων µαζικής µεταφοράς, σταθερής τροχιάς
και λεωφορείων. Η απόσταση αυτή µετριέται από το περίγραµµα του οικοπέδου του ΚΤΕΟ και των ως άνω κτηρίων ή εγκαταστάσεων.»
Άρθρο 22
Προσαρµογή πρατηρίων καυσίµων στα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά της οδού
1. Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/
1981 (Α΄ 303) και η παρ. 2 του άρθρου 6 του β.δ. 465/
1970 (Α΄ 150).
2. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303),
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α΄
216), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισµών, οι
οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νοµίµως οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2.000
κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρµόσει,
µε δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριµένα δια του παρόντος σχεδιαγράµµατα, εντός
των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.»
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970
Τo εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του β.δ. 465/
1970 (Α΄ 150), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Σε απόσταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων από το περίγραµµα ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόσταση µετριέται µεταξύ των πλησιέστερων σηµείων του
ως άνω περιγράµµατος και του περιγράµµατος της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Ίδρυση πρατηρίου µπορεί
να επιτραπεί και σε µικρότερη απόσταση υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.»
Άρθρο 24
Συµπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 3185/2003
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 (Α΄
229), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και στα
αυτοτελώς εγκαθιστάµενα εργοστασιακής κατασκευής
αυτόµατα µηχανήµατα πλύσεως - στεγνώµατος αυτοκινήτων τύπου «σήραγγος» (tunnel) ή και για τα συνήθη
αυτόµατα κυλιόµενα παλινδροµικά επί σιδηροτροχιάς
πλυντήρια αυτοκινήτων (roll over). Για την εφαρµογή της
απαιτείται ο φορέας εκµετάλλευσης του πλυντηρίου να
είναι κύριος ή νόµιµος κάτοχος των βοηθητικών χώρων.
Εφόσον το πλυντήριο αυτοκινήτων λειτουργεί εντός ή
σε επαφή µε χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας
του πλυντηρίου αυτοκινήτων µπορεί να είναι διαφορετικό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τον κάτοχο της βεβαί-

ωσης νόµιµης λειτουργίας του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη διάθεση εισιτηρίων και τον
έλεγχο κοµίστρου στα µέσα µεταφοράς
1. Το άρθρο 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών µέσων
δηµόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και
σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών) οφείλουν να
καταβάλουν το νόµιµο, κατά περίπτωση, κόµιστρο της αντιστοίχου διαδροµής, που ορίζεται από την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική, αµέσως µετά την είσοδό τους επί
των συγκοινωνιακών µέσων ή και των χώρων πρόσβασης σε αυτά (προκειµένου για τα υπόγεια µέσα µεταφοράς - ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικός Σιδηρόδροµος), να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδροµής και να επιδεικνύουν αυτό όταν ζητείται από
αρµόδιο, κατά νόµο, Ελεγκτή.
2. Στους επιβάτες που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου
από αρµόδιο Ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό
καταβολής του νόµιµου κοµίστρου (κανονικού ή µειωµένου που οφείλει να διαθέτει επικυρωµένο κατά τον έλεγχο ο επιβάτης για τη νόµιµη µετακίνησή του), επιβάλλεται πρόστιµο ως εξής:
α. Στους διακινούµενους µε αστικά συγκοινωνιακά µέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο µε το
60πλάσιο του βασικού ή µειωµένου εισιτηρίου.
β. Στους διακινούµενους µε αστικά συγκοινωνιακά µέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο µε το 20πλάσιο
του βασικού ή µειωµένου εισιτηρίου.
γ. Στους διακινούµενους µε υπεραστικά συγκοινωνιακά µέσα, ίσο µε το διπλάσιο της τιµής του εισιτηρίου αφετηρίας - τέρµατος του δροµολογίου.
δ. Στους διακινούµενους µε σιδηροδροµικά οχήµατα, ίσο µε το διπλάσιο του αντιτίµου της διαδροµής την οποία πραγµατοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού
και έως του πρώτου, µετά τη διαπίστωση της παράβασης, σταθµού στον οποίο προβλέπεται στάση της αµαξοστοιχίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω επιβαλλόµενα πρόστιµα µπορεί να µεταβάλλονται.»
2. To άρθρο 2 του ν. 1214/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµόδιοι για τον έλεγχο και επιβολή προστίµου
1. Αρµόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων µετακίνησης µε το νόµιµο κόµιστρο και της επιβολής προστίµου
στους καταλαµβανόµενους παραβάτες (οι οποίοι µετακινούνται χωρίς το επικυρωµένο νόµιµο κόµιστρο ή δεν το
επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλµένοι Ελεγκτές Κοµίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικεί-
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ου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα
(νοµικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος
συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κοµίστρου, εφόσον
οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.
Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.), αρµόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κοµίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος
µπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες
Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του
ν. 3920/2011 (Α΄ 33).
2. Η επιβολή του προστίµου γίνεται µε πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτόν Ελεγκτή Κοµίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά τη διαπίστωση της παράβασης. Ειδικά για τους µετακινούµενους µε το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο το πρόστιµο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόµιµου κοµίστρου στις αποβάθρες µετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) µηχανήµατα.
3. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον
παραβάτη από τον Ελεγκτή Κοµίστρου που διαπίστωσε
την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης
διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άµεση πληρωµή του προστίµου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή
Κοµίστρου ή για πληρωµή µέσα σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταµείο του οικείου συγκοινωνιακού φορέα
ή µε άλλον τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας.
4. Ο καταλαµβανόµενος ως παραβάτης είναι υποχρεωµένος, αν δεν καταβάλει αµέσως το πρόστιµο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρµόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίµου Ελεγκτή Κοµίστρου, την αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο
δηµόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αµέσως το πρόστιµο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κοµίστρου µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή αστυνοµικού οργάνου, το οποίο (αστυνοµικό όργανο) υποχρεούται να συνδράµει τον Ελεγκτή για την καταγραφή
στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.
5. Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιµο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τότε το
πρόστιµο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο
του αρχικά επιβληθέντος. Το πρόστιµο στην περίπτωση
αυτή αποστέλλεται στη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήµατος του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 6),
όπως ισχύει, «Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων»,
ως δηµόσιο έσοδο, από το οποίο αποδίδεται στο συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό
του αρχικά επιβληθέντος προστίµου.»
3. Το άρθρο 3 του ν. 1214/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ρύθµιση λεπτοµερειών
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παράβασης, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
ρυθµίσεων του προηγούµενου άρθρου.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής:
«κθ. Η σύναψη συµβάσεων µε τρίτους µε αντικείµενο
την εκ µέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό
κοινό κάθε µορφής αποδεικτικού καταβολής κοµίστρου.»
Άρθρο 26
Κανονισµός Δικαιωµάτων Επιβατών και εφαρµογή
διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007
και 2006/2004
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εγκρίνεται, κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου
συγκοινωνιακού ή άλλου φορέα, ο «Κανονισµός Δικαιωµάτων Επιβατών» µε τον οποίο καθορίζονται ανά κατηγορία επιβατικών µεταφορών τα δικαιώµατα των επιβατών, οι υποχρεώσεις, οι υπηρεσίες και οι όροι παροχής
των υπηρεσιών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου και λοιπού επιβατικού µεταφορικού έργου προς
τους επιβάτες, η διαδικασία υποβολής καταγγελιών στα
αρµόδια όργανα, η διαδικασία αποζηµίωσης των επιβατών, τα επιβαλλόµενα στους µεταφορείς διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των προβλέψεων του Κανονισµού (ΕΚ) 181/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τα
δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν και
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2006/2004» (ΕΕ L 55 της 28.2.2011) και του Κανονισµού
(ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών» (ΕΕ L 315
της 3.12.2007).
2. Τα επιβαλλόµενα στους µεταφορείς διοικητικά πρόστιµα προσδιορίζονται από εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και εισπράττονται
υπέρ του Δηµοσίου.
3. Πρωτοβάθµια όργανα εξέτασης καταγγελιών για
την παραβίαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του
Κανονισµού Δικαιωµάτων των Επιβατών, όπως αυτός εκδοθεί µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, καθώς και των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011 και (ΕΚ)
1371/2007 ορίζονται οι µεταφορείς.
4. Δευτεροβάθµια όργανα εξέτασης καταγγελιών που
δεν επιλύθηκαν από τα πρωτοβάθµια όργανα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων ορίζονται:
α) η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
(Ρ.Α.Ε.Μ.) για το σύνολο των οδικών εθνικών και διεθνών επιβατικών µεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια, πλην των όσων ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου,
β) ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός της Π.Ε. Νήσων, από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου
του ν. 3920/2011 (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και
από τους φορείς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή οποιονδήποτε
άλλο φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο δηµόσιων
συγκοινωνιών και
γ) η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του
ν. 3891/2010 (Α΄ 188) για το σύνολο των σιδηροδροµικών µεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικρά-

10
τεια για τις οποίες είναι ο ρυθµιστικός φορέας. Η Ρ.Α.Σ.,
µεταξύ των άλλων, είναι η αρµόδια αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L 315/14 της 3.12.2007), σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών
σιδηροδροµικών γραµµών λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων των επιβατών.
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
5. Αρµόδιος φορέας ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 181/2011 ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 364 της 9.12.2004), ορίζονται ως προς τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
(Ρ.Α.Ε.Μ.) και ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο ν.3852/2010, πλην της Π.Ε. Νήσων, και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του ν.
3891/2010 (Α΄ 188), όπως ισχύει, για τις µεταφορές επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών.
7. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) και της
παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (Α΄ 283), καθώς
και των άρθρων 45, 46 και 117 του ν. 4199/2013, όπως ισχύουν.
8. Έως την 1η Μαρτίου 2017 οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν δεν εφαρµόζονται στις διεθνείς
τακτικές µεταφορές επιβατών µεταξύ της Ελλάδας και
χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε..
9. Στo άρθρο 75 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρµόδια για το σύνολο των οδικών επιβατικών µεταφορών, πλην των δηµόσιων συγκοινωνιών που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄
87) εκτός της Π.Ε. Νήσων, για:
α. Την εξέταση σε δεύτερο βαθµό καταγγελιών επιβατών που δεν επιλύθηκαν από τα αρµόδια πρωτοβάθµια
όργανα, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων αυτών σχετικά µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις του «Κανονισµού Δικαιωµάτων Επιβατών»,
καθώς και του Κανονισµού (ΕΚ) 181/2011.
β. Την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών
που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για
την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 364 της
9.12.2004) για τον Κανονισµό (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και πούλµαν.»
Άρθρο 27
Θέµατα Διεθνών Λεωφορειακών Γραµµών
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 803/1978
(Α΄ 123), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Έως το πέρας του χρονικού ορίου που τίθεται στο

προηγούµενο εδάφιο, οι χώροι ιδιωτικοί ή δηµόσιοι (εντός ή εκτός σχεδίου) που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν ως σηµεία άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραµµών για τη διενέργεια
των οποίων έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραµµής από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του
π.δ. 79/2004, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του
ιδίου διατάγµατος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός
τριών µηνών από την ισχύ του παρόντος, τίθενται οι
ελάχιστοι όροι και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν
οι χώροι αυτοί και στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Α΄ του
π.δ. 79/2004. Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, οι µεταφορικές επιχειρήσεις οφείλουν
να συµµορφωθούν προς τα παραπάνω οριζόµενα ως
προς τους χώρους που χρησιµοποιούνται ως σηµεία άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών
γραµµών. Για παραβάσεις ως προς τους ανωτέρω χώρους, διαπιστωµένες πριν ή µετά την ισχύ του παρόντος,
επιβάλλονται οι εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές κυρώσεις αποκλειστικά στις µεταφορικές επιχειρήσεις που
δεν θα έχουν συµµορφωθεί εντός του ανωτέρω οριζόµενου χρονικού διαστήµατος. Για το χρονικό διάστηµα της
µεταβατικής περιόδου έως την υποχρεωτική χρήση
Σταθµού Διεθνών Λεωφορειακών Γραµµών µπορεί να
χρησιµοποιούνται ως σηµεία άφιξης ή αναχώρησης διεθνών λεωφορειακών γραµµών σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων και λοιπών συγκοινωνιακών φορέων».
2. Στο τέλος της παρ. 15.2 του άρθρου 185 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου ισχύουν µόνο για τις διεθνείς τακτικές γραµµές που διενεργούνται
µεταξύ της Ελλάδας και των όµορων χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
3. Κατά την διενέργεια διεθνών Λεωφορειακών Γραµµών επιτρέπεται µε τα τουριστικά λεωφορεία, η µεταφορά ασυνόδευτων δεµάτων το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της διενέργειας της µεταφοράς αυτής.
Άρθρο 28
Χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας
Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εθνικών ή εθνικών και διεθνών επιβατικών µεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας ή Επάρκειας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, βάσει του
π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων αυτού διατάξεων,
απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της
επάρκειας αυτής, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές
επιχείρησης εθνικών ή διεθνών επιβατικών µεταφορών
κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 Δεκεµβρίου
2009. Στα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξάρτητα αν κατέχουν
λεωφορείο ολόκληρο ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, η αρµόδια
υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί, µε αίτησή τους, πιστοποιητικό για εθνικές ή εθνικές και διεθνείς
επιβατικές µεταφορές ανάλογα.
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Άρθρο 29
Ρύθµιση θεµάτων οχηµάτων δηµόσιων υπεραστικών
οδικών µεταφορών
1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή
πράξης αποχαρακτηρισµού ή µεταβίβασης λεωφορείου
δηµόσιας χρήσης που ανήκει στην κυριότητα του νοµικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγµένη σε τέτοιο
φορέα, υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316)
είναι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αυτών.
2. Η οριζόµενη στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31) προθεσµία παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 για
τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΑΣΘ
1. Η διάρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
υπολογιζόµενη από την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας τους
ως καινουργών, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20)
έτη. Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων, που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν µετά την ισχύ του παρόντος
νόµου, ορίζονται τα είκοσι (20) έτη, η δε κατ’ έτος αποσβεστέα αξία θα ισούται µε το µη αποσβεσθέν υπόλοιπο
διαιρούµενο δια του υπολειπόµενου χρόνου απόσβεσης
έως τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών κυκλοφορίας.
2. Για τα άτοµα που, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δικαιούνται να διακινούνται µε τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε µειωµένο κόµιστρο, το αρµόδιο
Υπουργείο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είτε
το αντίτιµο του κοµίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον
κόµιστρο. Το κόµιστρο ή η διαφορά του καταβάλλονται
από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική, µε βάση τη σύµβαση µεταξύ του ΟΑΣΘ και των αντιστοίχων φορέων. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθµό των διακινουµένων επιβατών, αυτός, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα, καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του ΟΑΣΘ.
3. Το άρθρο 31 του ν.δ. 3721/1957 (Α΄142) καταργείται
από 1.1.2014.
4. Ο ΟΑΣΘ από 1.10.2014 υποχρεούται στην εφαρµογή του προγράµµατος δροµολογίων που κάθε φορά εγκρίνεται από το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), µε το οποίο:
α. Τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθηµερινές της χειµερινής περιόδου θα ανέρχονται σε πεντακόσια είκοσι (520) λεωφορεία σε δύο βάρδιες, µε δυνατότητα µεταβολής κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (+4%). Ο αριθµός των κυκλοφορούντων λεωφορείων κατά
τα Σάββατα της χειµερινής περιόδου αντιστοιχεί στο
80% του αριθµού των κυκλοφορούντων κατά τις καθηµερινές, ενώ κατά τις Κυριακές – Αργίες χειµερινής περιόδου αντιστοιχεί στο 70% του αριθµού των κυκλοφορούντων κατά τις καθηµερινές.
β. Ο αριθµός των κυκλοφορούντων λεωφορείων της
θερινής περιόδου αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% των κυ-

κλοφορούντων της χειµερινής περιόδου (καθηµερινής,
Σαββάτου και Κυριακής – Αργίας).
γ. Με τα προγράµµατα δροµολόγησης γίνεται σταδιακή έναρξη των πρώτων δροµολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή τέρµα) από τις 05:00 και σταδιακή λήξη των
τελευταίων δροµολογίων (αναχώρηση από αφετηρία ή
τέρµα) έως τις 24:00.
δ. Προγραµµατίζεται να λειτουργεί µία (1) µεταµεσονύκτια λεωφορειακή γραµµή σύνδεσης και εξυπηρέτησης των επιβατών από και προς τους σταθµούς άφιξης ή
αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόµιο, σταθµός τραίνων, κεντρικός σταθµός υπεραστικών λεωφορείων),
διερχόµενη από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης.
ε. Για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ µε τα ειδικά διασκευασµένα οχήµατα που διαθέτει ο ΟΑΣΘ ο Οργανισµός υποχρεούται στη δροµολόγηση (µετά από καθηµερινό προγραµµατισµό µε βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ΑµεΑ) σε δύο (2) βάρδιες κατά τις καθηµερινές
χειµερινής και θερινής περιόδου τουλάχιστον των δυο
(2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασµένων οχηµάτων
των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης ΑµεΑ (εκ των οποίων 4 θέσεις αναπηρικών αµαξιδίων) και τα Σάββατα και
τις Κυριακές και αργίες τουλάχιστον του ενός (1).
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων, που λαµβάνεται µετά από πρόταση του ΣΑΣΘ και γνώµη του ΟΑΣΘ, τα ως άνω καθοριζόµενα δύνανται να τροποποιούνται, για τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.
5. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η υπ’ αριθ. Α οικ.
45787/3551/5.8.2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2283) µε θέµα «Οριστικοποίηση συµβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθµιστικής
καταβολής χρήσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013,
καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής, επαναπροσδιορισµός συµβατικών δαπανών-εσόδων-αντισταθµιστικής
καταβολής χρήσης 2014 και προϋπολογιστικός καθορισµός συµβατικών δαπανών-εσόδων αντισταθµιστικής
καταβολής χρήσεων 2015, 2016 και 2017 στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)» ως
εξής:
«Αριθµ. Α οικ. 45787/3551
Οριστικοποίηση συµβατικών δαπανών – εσόδων - αντισταθµιστικής καταβολής χρήσεων 2009, 2010, 2011,
2012 και 2013, επαναπροσδιορισµός συµβατικών δαπανών – εσόδων – αντισταθµιστικής καταβολής χρήσης
2014 και προϋπολογιστικός καθορισµός συµβατικών δαπανών – εσόδων αντισταθµιστικής καταβολής χρήσεων
2015, 2016 και 2017 στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)»,
όπως τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 716/1970 (Α΄ 238) και το
ν. 866/1979.
2. Του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και της από 30.4.2001 σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του ΟΑΣΘ
και ειδικά της παρ. 3 του άρθρου έβδοµου αυτής, όπως
αυτή τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε το άρθρο 17 του ν. 3185/2003 (Α΄229), την από 4.8.2003 συ-
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µπληρωµατική οικονοµική συµφωνία, το ν. 3652/2008
(Α΄ 45) «Κύρωση Σύµβασης για την τροποποίηση και συµπλήρωση της από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΑΣΘ», ως και την από
8.4.2010 νέα συµπληρωµατική οικονοµική συµφωνία που
κυρώθηκε µε το ν. 3897/2010 (Α΄ 208).
3. Του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77
του ν. 4270/2014 (Α΄ 194) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Του άρθρου 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44
του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).
6. Του άρθρου 11 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Της υπ’ αριθµ. Α – 68587/5029/4.7.2003 (Β΄ 934) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης
αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)».
8. Της υπ’ αριθµ. Υ48/9.7.2012 (Β΄ 2105) Απόφασης
του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».
9. Του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) µε το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. Της υπ’ αριθµ. 329/3.7.2013 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
11. Της υπ’ αριθµ. Α.οικ. 61311/5754/21.12.2010 (Β΄
2014) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισµός κοµίστρων
του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ)» και της υπ’ αριθµ. Α.οικ.43277/3316/2014 όµοιας.
12. Των εξής κοινών υπουργικών αποφάσεων περί καθορισµού συµβατικών δαπανών, συµβατικών εσόδων και
αντισταθµιστικής καταβολής στον ΟΑΣΘ:
α. Αριθµ. Α.29143/2846/23.11.2010 (Β΄ 1937), για τη
χρήση 2009.
β. Αριθµ. Α.29143/2846/23.11.2010 (Β΄ 1937), για τη
χρήση 2010.
γ. Αριθµ. 62412/5832/22.2.2011 (Β΄ 406) για τη χρήση
2011.
δ. Αριθµ. Α.46695/4966/22.3.2012 (Β΄ 1093), όπως
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Α.52792/4757/2.12.2013
(Β΄ 3263) για τη χρήση 2012.
ε. Αριθµ. Α.43435/4198/8.4.2013 (Β΄ 984), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Α.49860/4560/19.12.2013 (Β΄
50) για τη χρήση 2013 και
στ. Αριθµ. Α.49860/4560/19.12.2013 (Β΄ 50) για τη
χρήση 2014.
13. Τις υπ΄ αριθµ. 22/2011, 28/2012 και 18/2013 αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου του άρθρου δωδέ-

κατου της από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΑΣΘ.
14. Το από 27/5/2014 πόρισµα της οµάδας εργασίας
για τα θέµατα του ΟΑΣΘ, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. Α Οικ. 36064/3406/25.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. Α Οικ. 38837/3607/7.8.2013 και
Α Οικ. 66423/5629/28.1.2014 όµοιες.
15. Το υπ’ αριθµ. ΕΜΠ40/29.7.2014 έγγραφο του ΟΑΣΘ µε το οποίο αποδέχεται τις προσαρµογές του από
27/5/2014 πορίσµατος της οµάδας εργασίας για τα θέµατα του ΟΑΣΘ όπως αυτές περιλαµβάνονται στην παρούσα, καθώς και το υπ’ αριθµ. ΕΜΠ41/29.7.2014 έγγραφο
του ΟΑΣΘ για την κοινοποίηση στοιχείων για τις χρήσεις
2010 και 2011.
16. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη (για πρόσθετη αντισταθµιστική καταβολή των χρήσεων 2010, 2011, 2012 και 2013
ποσού 120.687.472,82 ευρώ πρόσθετη αντισταθµιστική
καταβολή της τρέχουσας χρήσης 2014 ποσού
54.773.964,22 ευρώ και προϋπολογιστικής αντισταθµιστικής καταβολής για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017
ποσού 144.416.079,61 ευρώ) σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων δεκαεννέα εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι και εξήντα πέντε λεπτών
(319.877.516,65 ευρώ), εκ των οποίων 273.147.674,92
ευρώ στον Ειδικό Φορέα 39.110 ΚΑΕ.2581 και
46.729.841,73 ευρώ στον ΚΑΕ.0892. Συγκεκριµένα, δαπάνη ποσού 66.729.841,73 ευρώ στον προϋπολογισµό
του 2014, ποσού 102.651.166,97 ευρώ στον προϋπολογισµό 2015, ποσού 88.963.508,74 ευρώ στον προϋπολογισµό 2016 και ποσού 61.532.999,21 ευρώ στον προϋπολογισµό 2017.
17. Τις µε αριθ. 2/62549/5.8.2014 και 2/61382/5.8.2014
αποφάσεις τροποποίησης του τακτικού προϋπολογισµού
εξόδων του ειδικού φορέα 39.110 µε τις οποίες αυξάνεται η πίστωση των ΚΑΕ 2581 και 0892 κατά 20.000.000
ευρώ και 46.729.842 ευρώ αντίστοιχα, προκειµένου να
αντιµετωπισθεί η προκληθείσα δαπάνη το 2014.
18. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη δαπάνη για τα έτη
2015 – 2017 είναι εντός των στόχων του ψηφισθέντος
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2015 – 2018, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
1. Οριστικοποιούµε τα συµβατικά έσοδα, τις συµβατικές δαπάνες και την αντισταθµιστική καταβολή της χρήσης 2009 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 48.636.589,78
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 165.766.064,28
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 2.079.381,98 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
107.043.208,59 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.758.456,83 ευ-
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ρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 11.173.138,94 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1%.
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 17.966.814,94
ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.183.308,88
ευρώ.
- Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 8.561.754,12 ευρώ.
2. Καθορίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή χρήσης
2009 (προ ΦΠΑ) του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο, πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο
ποσό των 117.129.474,50 ευρώ που προκύπτει από τη
διαφορά των συµβατικών δαπανών 165.766.064,28 ευρώ, µείον τα συµβατικά έσοδα ποσού 48.636.589,78 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 10.749.788,99 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό αντισταθµιστικής καταβολής (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ευρώ εκατόν είκοσι επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία και
σαράντα εννέα λεπτά (127.879.263,49 ευρώ).
3. Η ως άνω οριστικώς καθορισθείσα αντισταθµιστική
καταβολή των 127.879.263,49 ευρώ (περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ) στη χρήση 2009, καταβλήθηκε στο σύνολό της, σε
εκτέλεση της αριθµ. 22/2011 αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010
1. Οριστικοποιούµε τα συµβατικά έσοδα, τις συµβατικές δαπάνες και την αντισταθµιστική καταβολή της χρήσης 2010 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 50.668.101,31
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 179.239.316,86
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.984.308,48 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
116.267.713,57 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.334.706,00 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 11.297.718,81ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1%.
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 23.522.573,23
ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ) το ποσό των 15.942.077,20
ευρώ.
- Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 7.890.219,57 ευρώ.
2. Καθορίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή χρήσης
2010 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο, πέµπτο
και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό των
128.571.215,55 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), που προκύπτει από τη
διαφορά των συµβατικών δαπανών 179.239.316,86ευρώ,
µείον τα συµβατικά έσοδα ποσού 50.668.101,31ευρώ.
3. Δεδοµένου ότι η εγκριθείσα αντισταθµιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) και καταβληθείσα ήδη στον Οργανισµό,

σε εκτέλεση της αριθµ. 22/2011 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου ανήλθε στο ποσό των 117.795.156,43
ευρώ, η οφειλόµενη αντισταθµιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 10.776.059,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%
ή πλέον ποσό 1.400.887,69 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό
ευρώ δώδεκα εκατοµµυρίων εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα ενός λεπτών
(12.176.946,81).
4. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή ποσού
12.176.946,81 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) µειώνεται
κατά το ποσό των 1.943.085,92 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), που αποτελεί το ποσοστό του 20% το οποίο
αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή του εδαφίου γ΄της παρ. 2 του άρθρου πέµπτου και του εδαφίου γ΄της παρ. 3 του άρθρου έκτου της από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και
ΟΑΣΘ.
5. Η επιπλέον αντισταθµιστική καταβολή των
10.233.860,89 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) στη χρήση 2010, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παραγράφου 5
του άρθρου έβδοµου της από 30.4.2001 οικονοµικής
συµφωνίας, καταβάλλεται στο Α΄ δεκαήµερο του µηνός
Αυγούστου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
1. Οριστικοποιούµε τα συµβατικά έσοδα, τις συµβατικές δαπάνες και την αντισταθµιστική καταβολή της χρήσης 2011 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 62.104.258,97
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 188.331.214,78
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.900.584,00 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
116.784.744,03 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.219.498,92 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 13.834.603,87ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) το ποσό των 28.225.489,84
ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.884.544,23
ευρώ.
- Αποσβέσεις (Δ) το ποσό των 8.481.749,89 ευρώ.
2. Καθορίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή χρήσης
2011 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο, πέµπτο
και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό των
126.226.955,81 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) που προκύπτει από
τη διαφορά των συµβατικών δαπανών 188.331.214,78
ευρώ, µείον τα συµβατικά έσοδα ποσού 62.104.258,87
ευρώ.
3. Δεδοµένου ότι η εγκριθείσα αντισταθµιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) και καταβληθείσα ήδη στον Οργανισµό,
ανήλθε στο ποσό των 92.920.353,98 ευρώ, η οφειλόµενη
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αντισταθµιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό των
33.306.601,83 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή πλέον ποσό
4.329.858,23 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ τριάντα επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα και έξι λεπτών (37.636.460,06 ευρώ).
4. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή ποσού
37.636.460,06 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) µειώνεται
κατά το ποσό των 1.140.479,22 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), που αποτελεί το ποσοστό του 20% το οποίο
αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου πέµπτου και του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου της από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και
ΟΑΣΘ.
5. Η ως άνω οριστικώς καθορισθείσα αντισταθµιστική
καταβολή των 36.495.980,84 ευρώ (περιλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) στη χρήση 2011, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου έβδοµου της από 30.4.2001
οικονοµικής συµφωνίας, καταβάλλεται στο Α΄ δεκαήµερο του µηνός Αυγούστου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
1. Οριστικοποιούµε τα συµβατικά έσοδα και τις συµβατικές δαπάνες χρήσης 2012 του ΟΑΣΘ, όπως αυτά προκύπτουν απ’ τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης 2012 και έχουν ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 57.735.919,71
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 183.997.481,74
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.672.894,68 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
110.225.262,60 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.307.022,48 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 14.161.869,16 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 30.302.541,09 ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.903.937,30
ευρώ.
- Αποσβέσεις (Δ1), το ποσό των 8.423.954,43 ευρώ.
2. Οριστικοποιούµε την αντισταθµιστική καταβολή
χρήσης 2012 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο,
πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό
των 126.261.562,03 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των οριστικών συµβατικών δαπανών της
παρούσας, ποσού 183.997.481,74 ευρώ, µείον τα οριστικά συµβατικά έσοδα, ποσού 57.735.919,71 ευρώ.
3. Δεδοµένου ότι η καταβληθείσα αντισταθµιστική καταβολή (άνευ ΦΠΑ) για τη χρήση 2012 στον Οργανισµό,
ανήλθε στο ποσό των 111.475.326,17 ευρώ, η οφειλόµενη αντισταθµιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό
των 14.786.235,86 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή ποσό
1.922.210,66 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ δεκαέξι εκατοµµύρια επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαρά-

ντα έξι και πενήντα δύο λεπτά (16.708.446,52 ευρώ).
4. Η ως άνω πρόσθετη αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2012, ποσού 16.708.446,52 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ποσού 4.177.111,63 ευρώ στο Α΄ 10ήµερο
των µηνών Ιανουαρίου 2015 έως και Απριλίου 2015. Η ως
άνω αντισταθµιστική καταβολή θα καταβληθεί στον ΟΑΣΘ µετά την παραίτησή του επί της από 18.10.2013 αιτήσεώς του προς το Διαιτητικό Δικαστήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
1. Οριστικοποιούµε τα συµβατικά έσοδα και τις συµβατικές δαπάνες χρήσης 2013 του ΟΑΣΘ όπως αυτά προκύπτουν απ’ τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης της 31.12.2013 και έχουν ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 58.079.307,42
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των
176.441.417,66 ευρώ, αναλυόµενα κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.647.094,98 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
106.562.312,61 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 2.180.128,76 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 14.966.082,66 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφορά 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 25.843.897,88 ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των
16.877.275,06 ευρώ.
- Αποσβέσεις, το ποσό των 8.364.625,71 ευρώ.
2. Οριστικοποιούµε την αντισταθµιστική καταβολή
χρήσης 2013 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο,
πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό
των 118.362.110,24 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) που προκύπτει
από τη διαφορά των οριστικοποιούµενων συµβατικών
δαπανών της παρούσας, ποσού 176.441.417,66 ευρώ,
µείον τα οριστικοποιούµενα συµβατικά έσοδα, ποσού
58.079.307,42 ευρώ.
3. Η ως άνω οριστική αντισταθµιστική καταβολή των
118.362.110,24 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), µετά την αφαίρεση
της καταβληθείσας αντισταθµιστικής καταβολής ποσού
67.699.115,04 ευρώ, ήτοι ποσό 50.662.995,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό 57.249.184,57 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσό 32.713.819,76 ευρώ
καταβάλλεται σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ποσού 4.089.227,47 ευρώ εκάστη ταυτόχρονα µε τις µηνιαίες δόσεις της αντισταθµιστικής καταβολής των µηνών
Μαΐου χρήσης 2015 έως και Δεκεµβρίου χρήσης 2015
και ποσό 24.535.364,81 ευρώ καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ταυτόχρονα µε τις µηνιαίες δόσεις της αντισταθµιστικής καταβολής των µηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου χρήσης 2016. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή θα καταβληθεί στον ΟΑΣΘ µετά την παραίτησή του επί της από 18.10.2013 αιτήσεώς του προς
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το Διαιτητικό Δικαστήριο.

τερη στο Α΄ τρίµηνο του 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

1. Επαναπροσδιορίζουµε τα συµβατικά έσοδα και τις
συµβατικές δαπάνες χρήσης 2014 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 67.083.992,20
ευρώ, λόγω της εφαρµογής της νέας πολιτικής κοµίστρων από 1.10.14.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 158.034.403,02
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.400.030,73 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 94.620.000,00
ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.577.694,07ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 13.734.975,24 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 24.551.702,98ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00
ευρώ.
- Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ.
2. Επαναπροσδιορίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2014 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα
τέταρτο, πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας)
στο ποσό των 90.950.410,82 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των επαναπροσδιοριζόµενων
συµβατικών δαπανών ποσού 158.034.403,02 ευρώ, µείον
τα επαναπροσδιοριζόµενα συµβατικά έσοδα ποσού
67.083.992,20 ευρώ.
3. Δεδοµένου ότι η καταβληθείσα στον Οργανισµό αντισταθµιστική καταβολή (άνευ Φ.Π.Α.) για τη χρήση
2014, ανήλθε στο ποσό των 42.477.876,11ευρώ, η οφειλόµενη αντισταθµιστική καταβολή ανέρχεται στο ποσό
των 48.472.534,71 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% ή ποσό
6.301.429,51 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό ευρώ πενήντα
τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα και είκοσι δύο λεπτά
(54.773.964,22 ευρώ).
4. Η ως άνω πρόσθετη αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2014 των 54.773.964,22 ευρώ (περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ. 5 του άρθρου
έβδοµου της από 30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας, καταβάλλεται ως εξής:
α. Ποσό είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ (20.000.000,00 ευρώ) σε τέσσερις (4) ισόποσες µηνιαίες δόσεις των
5.000.000,00 ευρώ εκάστη, καταβαλλόµενες στο Α΄ δεκαήµερο των µηνών Σεπτεµβρίου έως Δεκεµβρίου 2014.
β. Ποσό τριάντα τεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων
εβδοµήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και είκοσι δύο λεπτών (34.773.964,22 ευρώ) σε δύο
ισόποσες δόσεις ποσού 17.386.982,11ευρώ εκάστη, εκ
των οποίων η πρώτη στο Α΄ τρίµηνο του 2016 και η δεύ-

1. Προϋπολογίζουµε τα συµβατικά έσοδα και τις συµβατικές δαπάνες χρήσης 2015 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 104.814.946,77
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των
151.920.168,62 ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως
εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.482.385,48 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των
90.250.000,00 ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.721.694,07 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 13.056.580,97 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των
16.450.000,00 ευρώ.
- Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ.
2. Προϋπολογίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή
χρήσης 2015 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο,
πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό
των 47.105.221,85 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από
τη διαφορά των προϋπολογιζόµενων συµβατικών δαπανών της παρούσας ποσού 151.920.168,62 ευρώ, µείον τα
προϋπολογιζόµενα
συµβατικά
έσοδα
ποσού
104.814.946,77 ευρώ.
3. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2015
ποσού 47.105.221,85 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό
53.228.900,69 ευρώ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ.
5 του άρθρου έβδοµου της από 30.4.2001 οικονοµικής
συµφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήµερο των µηνών Ιανουαρίου
έως και Δεκεµβρίου 2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
1. Προϋπολογίζουµε τα συµβατικά έσοδα και τις συµβατικές δαπάνες χρήσης 2016 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 106.736.465,71
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 148.365.812,45
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.564.740,23 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 88.445.000,00
ευρώ.

16
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.885.094,07 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 11.061.470,05 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των
16.450.000,00 ευρώ.
- Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ.
2. Προϋπολογίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2016 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο, πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο
ποσό των 41.629.346,74 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζόµενων συµβατικών δαπανών της παρούσας, ποσού 148.365.812,45 ευρώ, µείον τα προϋπολογιζόµενα συµβατικά έσοδα, ποσού 106.736.465,71 ευρώ.
3. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2016
ποσού 41.629.346,74 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό
47.041.161,82 ευρώ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ.
5 του άρθρου έβδοµου της από 30.4.2001 οικονοµικής
συµφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήµερο των µηνών Ιανουαρίου
έως και Δεκεµβρίου 2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
1. Προϋπολογίζουµε τα συµβατικά έσοδα και τις συµ.
βατικές δαπάνες χρήσης 2017 του ΟΑΣΘ ως εξής:
α. Τα συµβατικά έσοδα στο ποσό των 108.611.675,02
ευρώ.
β. Τις συµβατικές δαπάνες στο ποσό των 147.678.946,79
ευρώ, αναλυόµενες κατά κατηγορία ως εξής:
- Μισθώµατα αµαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό των 1.647.094,98 ευρώ.
- Δαπάνες προσωπικού (Α2), το ποσό των 88.160.000,00
ευρώ.
- Πάγιες δαπάνες (Α3), το ποσό των 1.973.694,07 ευρώ.
- Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προµήθειας
υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων (Α4), το ποσό
των 10.488.649,64 ευρώ, περιλαµβανοµένης της υπέρ
ΣΑΣΘ εισφοράς 1% και της αποζηµίωσης της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.
- Μεταβλητές δαπάνες (Β) καυσίµων, λιπαντικών και ελαστικών στο ποσό των 23.259.508,10 ευρώ.
- Επιχειρηµατικό κέρδος (Γ), το ποσό των 16.450.000,00
ευρώ.
- Αποσβέσεις, το ποσό των 5.700.000,00 ευρώ.
2. Προϋπολογίζουµε την αντισταθµιστική καταβολή
χρήσης 2017 του ΟΑΣΘ (σύµφωνα µε τα άρθρα τέταρτο,
πέµπτο και έκτο της οικονοµικής συµφωνίας) στο ποσό
των 39.067.271,77 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) που προκύπτει
από τη διαφορά των προϋπολογιζόµενων συµβατικών
δαπανών της παρούσας, ποσού 147.678.946,79 ευρώ,
µείον τα προϋπολογιζόµενα συµβατικά έσοδα, ποσού
108.611.675,02 ευρώ.

3. Η ως άνω αντισταθµιστική καταβολή χρήσης 2017
ποσού 39.067.271,77 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσό
44.146.017,10 ευρώ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρ.
5 του άρθρου έβδοµου της από 30.4.2001 οικονοµικής
συµφωνίας, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις στο Α΄ δεκαήµερο των µηνών Ιανουαρίου
έως και Δεκεµβρίου 2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27.5.2014 ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
Η παρούσα εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του από 27.5.2014
πορίσµατος της Οµάδας Εργασίας για θέµατα ΟΑΣΘ, που
συγκροτήθηκε µε την αριθ. Α. οικ. 36064/3406/25.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συναποδέχθηκαν Ελληνικό Δηµόσιο και
ΟΑΣΘ, περιλαµβανοµένων και των προσαρµογών που γίνονται δια της παρούσας απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι των συµβατικών εσόδων κατ’ έτος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
ο ΟΑΣΘ αναλαµβάνει την αντιµετώπιση του όποιου
ελλείµµατος υπάρξει σε οποιαδήποτε χρήση, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα της παραγράφου 2 του επιλόγου του
από 27.5.2014 πορίσµατος της Οµάδας Εργασίας για
θέµατα ΟΑΣΘ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. Α. οικ.
36064/3406/25.07.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συναποδέχθηκαν Ελληνικό Δηµόσιο και ΟΑΣΘ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται σε αυτήν.
Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί µε νόµο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ »

Άρθρο 31
Ρυθµίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήµατα
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής
Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ
αυτοκίνητα που προορίζονται για τη µεταφορά Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασµένα για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑµΕΑ) και να εισπράττουν κόµιστρο όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, όπως ι-
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σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Έναρξη- Τέλος διαδροµής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
αα. Έναρξη διαδροµής: Το σηµείο επιβίβασης του επιβάτη.
ββ. Τέλος διαδροµής: Το σηµείο αποβίβασης του επιβάτη.
β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιµέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ
αυτοκινήτου.
αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιµέτρου: Στις περιπτώσεις
µίσθωσης και προµίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας - διοικητικής µονάδας ή της
περιµετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία µε την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προµίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της
έδρας - διοικητικής µονάδας ή της περιµετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία στο σηµείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής µονάδας ή εκκίνησης του οχήµατος.
ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιµέτρου: Στο τέλος της διαδροµής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ταξίµετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόµατα
και καταγράφει κάθε χρονική στιγµή το πληρωτέο, για
µεταφορά µε Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηµατικό ποσό.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από προηγούµενη
γνώµη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της οικείας Περιφέρειας ή τους
νόµιµους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της
Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωµατείων επιτηδευµατιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο
του σωµατείου εργαζοµένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εµπορικά Επιµελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή
συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώµη της τρία (3)
από τα µέλη της.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προµίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή µέσω ειδικών
ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο µε καταβολή του προβλεπόµενου αντιτίµου και
της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή
το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόµενα
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 82.»
6. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του
ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε µεταχειρισµένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»
7. Στο άρθρο 91 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑµΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται

να µεταφέρουν αποκλειστικά ΑµΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.»
8. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του
ν.4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια,
κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας
είτε µεταχειρισµένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»
9. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παρ. 2
του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Αντίγραφο ποινικού µητρώου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ένα από τα αδικήµατα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100
του παρόντος νόµου.»
10. Στο άρθρο 102 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονοµικής διαδοχής, των
νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της διαδικασίας των άρθρων
85 και 106 του παρόντος νόµου για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του
άρθρου 106 του παρόντος νόµου.»
11. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες».
12. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ
αυτοκινήτων στο όνοµα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσµίας οκτώ (8) µηνών από την
ηµεροµηνία έκδοσης αυτών να ταξινοµήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, χωρίς να ταξινοµηθεί και να
τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωµα
θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»
13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 109 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β΄ της παρούσας παραγράφου, µετά την πρώτη ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.»
14. Η παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής
επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν µαζί
µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000
ευρώ) για καθεµία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.»
15. Στο άρθρο 111 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά για τις έδρες- διοικητικές µονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δηµοσίευση του παρόντος έχει
εφαρµοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης

18
των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2012, οι δικαιούχοι
νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνοµα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
δύνανται να τα ταξινοµήσουν έως τις 30.4.2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία, χωρίς να ταξινοµηθεί και
να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, µε απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωµα
θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»
16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των προεδρικών διαταγµάτων 243 και 244/1987
(Α΄ 104) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο υποψήφιος παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγµατοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων
η οποία του διαβάζει το ερωτηµατολόγιο και σηµειώνει
τις αντίστοιχες απαντήσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήµατος για τη
διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την
απόκτηση άδειας οδήγησης, εξετάζονται δηλαδή µε τη
βοήθεια προσωπικών ακουστικών και µε εκφώνηση των
ερωτηµατολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωµάτευση της
Δευτεροβάθµιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.). Η γνωµάτευση αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής µαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτόν τοµέα, Κρατικό Ίδρυµα ή Κρατικό Νοσοκοµείο και
προσκοµίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.»
17. Το άρθρο 104 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) καταργείται.
Άρθρο 32
Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων
1. Οι παραβάσεις της νοµοθεσίας για τη λειτουργία
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ταξινοµηθεί στη Ελλάδα, καθώς και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που φέρουν
αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κατατάσσονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, στις κατωτέρω κατηγορίες:
α) Ελαφρές παραβάσεις.
β) Σοβαρές παραβάσεις.
γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις.
δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
2. Τα ύψη των διοικητικών προστίµων για τις κατηγορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ως εξής:
α) Για τις ελαφρές: από πενήντα (50,00) έως εκατό
(100,00) ευρώ.
β) Για τις σοβαρές: από εκατό (100,00) έως τριακόσια
(300,00) ευρώ.
γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια (300,00) έως εξακόσια (600,00) ευρώ.
δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια (600,00)
έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.
3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας

Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων µπορεί να επιβάλεται από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών προστίµων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας)
ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) ηµέρες έως έξι (6) µήνες στους ιδιοκτήτες, εκµεταλλευτές ή οδηγούς των οχηµάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κατατάσσονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητά
τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις
κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιµα και οι διοικητικές
κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται, καθώς και τα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια που
είναι αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής της ισχύουσας
νοµοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων των
άρθρων 22 και 23 των προεδρικών διαταγµάτων 243 και
244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ.
5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως ισχύει,
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο
101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για εκµισθωµένα Ι.Χ. αυτοκίνητα µε οδηγό
Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισµού και µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄
142), όπως ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκµισθωµένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα
µε οδηγό προκειµένου να πραγµατοποιούνται οι µεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις
για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης µεταφοράς µε εκµισθωµένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα
µε οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσµατα και
τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της
προηγούµενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις
της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιµο ύψους από διακόσια ευ-
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ρώ (200 ευρώ) έως οκτακόσια ευρώ (800 ευρώ) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ηµέρες.»

διωτικού τοµέα, προκειµένου να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές ΚΤΕΟ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2963/2001

Άρθρο 35
Σύσταση Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου σε δήµους

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Δικαιούχοι της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι και
πολύτεκνοι που µετά την παρέλευση κατ’ ελάχιστον διετίας από την ηµεροµηνία θέσης σε κυκλοφορία και ένταξης σε ΚΤΕΛ του ΛΔΧ για το οποίο είχαν υποβάλει εµπροθέσµως αίτηση, το µεταβίβασαν πριν την ηµεροµηνία καταβολής της α΄ δόσης της ενίσχυσης. Μετά την ικανοποίηση των αιτήσεων για τις ενισχύσεις των επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4233/2014, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, από
το ως άνω συµπληρωµατικό ποσό, διατίθεται, µέχρις εξαντλήσεώς του, για την ικανοποίηση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µέχρι 30 Απριλίου 2014, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το ανωτέρω ποσό, το εβδοµήντα τοις εκατό τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των
ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για µελέτες και έργα εκσυγχρονισµού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισµού «ΚΣΑΥΛΕ» για
την εκπόνηση µελετών, έργων και πρόσληψης τεχνικών
συµβούλων προς το σκοπό της υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων.»
3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001
προστίθεται παράγραφος 2.α ως εξής:
«2.α. Τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των ΚΤΕΟ,
που καθορίζονται στην απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, µπορεί να συνεπικουρούνται και από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, που διαθέτουν
πιστοποίηση ελεγκτή ΚΤΕΟ, η οποία χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης µε βάση τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την απόφαση
του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για
την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα εν λόγω πρόσωπα
συµβάλλονται µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων
ελέγχου του Υπουργείου, και µε τις οικείες Περιφέρειες,
όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων της Περιφέρειας. Στη σύµβαση καθορίζονται το είδος της συνεπικουρίας και ο τρόπος συνεργασίας των οργάνων ελέγχου µε τα συνεπικουρούντα πρόσωπα, καθώς και το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης των τελευταίων. Η δαπάνη της αποζηµίωσης καλύπτεται από το
ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
39 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα του ι-

Στο άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Στις παραµεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο
ν. 287/1976 (Α΄ 78), όπως ισχύει, µπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Δήµων
Παραµεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ-ΔΠΠ). Τα έσοδα από την
είσπραξη των προστίµων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ-ΔΠΠ
αποτελούν έσοδα των Δήµων και οι αµοιβές των προσώπων που µετέχουν σε αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισµό των οικείων δήµων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη
συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρµοδιότητα ελέγχου, τη σύµφωνη µε τις κείµενες διατάξεις αποζηµίωση
των µελών τους και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3446/2006
1. Το άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρχές ελέγχου φορτηγών οχηµάτων
Ο έλεγχος της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας
για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχηµάτων ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης και τις
διενεργούµενες µε αυτά µεταφορές και των λεωφορείων ελληνικών και αλλοδαπών ιδιωτικής και δηµόσιας
χρήσης, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύµφωνα µε το άρθρο 4Β, ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές,
στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους:
α) στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων,
β) στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ),
γ) στις Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές,
δ) στις Αστυνοµικές Αρχές,
ε) στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου,
στ) στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Δήµων Παραµεθόριων Περιοχών.»
2. Το άρθρο 4 του ν. 3446/2006 αντικαθίσταται από τα
άρθρα 4, 4A και 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Οι παραβάσεις της νοµοθεσίας για την κυκλοφορία
των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής και δηµοσίας χρήσης µεταφοράς εµπορευµάτων και επιβατών αντίστοιχα και για την πραγµατοποίηση εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών αναφορικά µε τα ζητήµατα που απαριθµούνται στο άρθρο 4Β
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και η κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, προσδιορίζονται ειδικότερα µε υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4Β.
2. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα µε το βαθµό
σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.
3. Η σοβαρότητα µίας παράβασης καθορίζεται µε βάση
τα εξής κριτήρια:
(α) την πιθανότητα να δηµιουργήσει κίνδυνο θανάτου
ή τραυµατισµού, βλάβης στην περιουσία του παραβάτη ή
τρίτων ή όχληση,
(β) την πιθανότητα να προκαλέσει ζηµία του περιβάλλοντος ή του οδικού δικτύου,
(γ) τη δυνατότητά της να εµποδίσει τον έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας οδικών µεταφορών από τα αρµόδια
όργανα ή να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου,
(δ) τη δυνατότητά της να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς των εθνικών εµπορευµατικών και/ή επιβατικών µεταφορών.
Άρθρο 4Α
Διοικητικά πρόστιµα
1. Για τις παραβάσεις της νοµοθεσίας οδικών µεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόµο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του,
οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιµο
- στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ,
- στον οδηγό: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ,
- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
- στους λοιπούς συµµετέχοντες ανάλογα µε τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύµφωνα µε το κεφάλαιο
1.4 του Παραρτήµατος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξακόσια (600) έως χίλια
(1.000) ευρώ.
(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιµο
- στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως εξακόσια
(600) ευρώ.
- στον οδηγό: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400)
ευρώ.
- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως
εξακόσια (600) ευρώ.
- στους λοιπούς συµµετέχοντες ανάλογα µε τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
1.4 του Παραρτήµατος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως τετρακόσια
(400) ευρώ.
(γ) Για σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιµο
- στον ιδιοκτήτη: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
- στον οδηγό: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,

- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από διακόσια πενήντα
(250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
- στους λοιπούς συµµετέχοντες ανάλογα µε τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
1.4 του Παραρτήµατος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξήντα (60) έως τριακόσια
(300) ευρώ,
(δ) Για ελαφρά παράβαση:
Διοικητικό πρόστιµο
- στον ιδιοκτήτη: από διακόσια (200) έως τετρακόσια
(400) ευρώ,
- στον οδηγό: από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ.
2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχηµάτων τους καταλογίζεται µόνο το πρόστιµο που αφορά
τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση µισθωµένου οχήµατος, το
πρόστιµο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον µισθωτή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος είναι υπεύθυνος για τις
παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιµοποιεί για την πραγµατοποίηση της µεταφοράς. Σε
περίπτωση οχήµατος µισθωµένου χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο µισθωτής.
4. Τα ανωτέρω πρόστιµα καταβάλλονται µειωµένα κατά 50%, εφόσον εξοφλούνται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία επιβολής τους.
Άρθρο 4Β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παραβάσεις της νοµοθεσίας οδικών µεταφορών που αφορά:
α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών
οδικών εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών και
τη διενέργεια µεταφορών µε φορτηγά και λεωφορεία
δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία, τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1072/2009 και
1073/2009 και τις διµερείς και πολυµερείς διεθνείς συµφωνίες οδικών εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,
β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην
οδική µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισµό
(ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συµφωνία της Γενεύης
του 1970 για την Εργασία των Πληρωµάτων των Οχηµάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές
(«AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,
γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά
τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει
κάθε φορά και ενσωµατώνεται στην εθνική µας νοµοθεσία,
δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ευπαθών τροφίµων, σύµφωνα µε τη Συµφωνία ΑΤΡ όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωµατώνεται στην εθνική µας νοµοθεσία,
ε) τα µέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχηµάτων, τις επιτρεπόµενες αλλαγές ή
τροποποιήσεις του οχήµατος, τα τεχνικά χαρακτηριστι-
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κά συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος όπως ρυθµίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά,
στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης που κυκλοφορούν στη χώρα µας για
τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.
2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του
άρθρου 4Α ανάλογα µε τη σοβαρότητα κάθε παράβασης,
οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση υποτροπής,
τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των
προστίµων, τα διοικητικά µέτρα που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου
και ο ελάχιστος εξοπλισµός που απαιτείται για τον έλεγχο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται για καθεµία
από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέµατα
σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου, τα σηµεία ελέγχου,
τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισµό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίµων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισµό και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για
τους οδικούς ελέγχους της νοµοθεσίας µεταφορών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου µε παραρτήµατα για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγµατοποιείται.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζεται για κάθε αρχή ελέγχου σύστηµα αρχικής εκπαίδευσης και περιοδικής επιµόρφωσης
στον έλεγχο της νοµοθεσίας οδικών µεταφορών, οι εκπαιδευόµενοι, το εκπαιδευτικό υλικό, ο φορέας και η µεθοδολογία της εκπαίδευσης.»
3. Έως την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 εξακολουθούν
να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49),
όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο. Οµοίως εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται από τα όργανα ελέγχου η αριθµ.
Φ2/55009/4626/00/2002 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000
σχετικά µε τον oδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» (Β΄ 1028), όπως ισχύει.
Άρθρο 37
Εξαιρέσεις από την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)
561/2006
Στο άρθρο 14 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5.A Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν να εξαιρούνται από την ε-

φαρµογή των άρθρων 5 έως και 9 του Κανονισµού
561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 ορισµένες ή όλες οι µεταφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισµού και να χορηγούνται εξαιρέσεις από την εφαρµογή
των άρθρων 6 έως 9 του Κανονισµού 561/2006 για µεταφορές που εκτελούνται σε έκτακτες περιστάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ίδιου Κανονισµού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθµίζονται και τα θέµατα σχετικά µε
τη διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης σε οχήµατα που
πραγµατοποιούν αποκλειστικά τις µεταφορές που εξαιρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 3, 13 παράγραφος 1 και
14 του Κανονισµού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις
διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση
παράβασης των όρων της εξαίρεσης εντός των ορίων
του άρθρου 12 αυτού του νόµου, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη διοικητική λεπτοµέρεια
που είναι αναγκαία για την εφαρµογή τω άρθρων 3, 13
παράγραφος 1 και 14 του Κανονισµού 561/2006.»
Άρθρο 38
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση ή
επάγγελµα και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα,
µπορεί να χορηγείται έως µία άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου µεικτής χρήσης, µεικτού βάρους κάτω των 2,5 τόνων µε κλειστό αµάξωµα µη ειδικοποιηµένο, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των προσωπικών τους αναγκών,
απαγορευοµένης της άµεσης ή έµµεσης µεταφοράς µε
είσπραξη κοµίστρου και µε καταβολή τελών κυκλοφορίας ύψους αντίστοιχου των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας,
σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, οι καταχωρίσεις στην άδεια
κυκλοφορίας και κάθε άλλο θέµα που είναι αναγκαίο για
την εφαρµογή αυτής της διάταξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ρυµούλκησης οχηµάτων κατηγορίας 01 µε ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τα 750 kg, καθώς και τροχόσπιτων
ανεξαρτήτου ΜΑΜΦΟ.
Άρθρο 39
Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για Φ.Ι.Χ. Αυτοκίνητα
1. Όπου στο ν. 1959/1991 (Α΄123) και σε κάθε άλλη
σχετική διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη αναφέρεται
ο όρος «µικτό βάρος» φορτηγού αυτοκινήτου, αυτός αντικαθίσταται από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τον
όρο «µέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου οχήµατος»
(ΜΑΜΦΟ)».
2. Όπου στο ν. 1959/1991 και σε κάθε άλλη σχετική
διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη διακρίνονται τα φορτηγά αυτοκίνητα ανάλογα µε τη µέγιστη αποδεκτή µάζα
φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µε τους όρους «κάτω
των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράµµων» και «άνω των
τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράµµων», αυτοί αντικαθίστανται µε τους όρους «κάτω των τρεισήµισι χιλιάδων χιλιογράµµων» και «άνω των τρεισήµισι χιλιάδων χιλιογράµµων».
Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών οχηµάτων που έχουν
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εκδοθεί πριν την ισχύ του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, η διαφορά
στην καταβαλλόµενη εισφορά για τυχόν προκύπτουσα
διαφορά στη ΜΑΜΦΟ των οχηµάτων δεν αναζητείται.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) µήνες
µετά τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/
1968 (Α΄ 203) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαµβάνεται το
αυτοτελές όχηµα, ο συρµός, το αρθρωτό όχηµα, ως και
το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η µάζα κενού οχήµατος είναι µικρότερη ή ίση των 500 kg, µη συµπεριλαµβανοµένης της µάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων, των οποίων η µέγιστη καθαρή ισχύς
του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση
οχηµάτων για τη µεταφορά εµπορευµάτων.»
4. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/
1968 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 1959/1991 (Α΄ 131), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η µεταφορά προσώπων µε όχηµα προοριζόµενο
για τη µεταφορά εµπορευµάτων πέραν του αναγραφόµενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθµού, σύµφωνα µε
την έγκριση τύπου του οχήµατος.»
Άρθρο 40
Κατάταξη εγκαταστάσεων επιθεωρήσεων
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται από
τους φορείς επιθεώρησης ADR για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται
στα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3887/2010
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε περιορισµός της ελευθερίας των µεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για τη συµφωνία επί των κοµίστρων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές καταργείται. Τα κόµιστρα αυτά συµφωνούνται
ελεύθερα µεταξύ του πελάτη και του µεταφορέα. Η συµφωνία µεταξύ των µεταφορικών επιχειρήσεων και των
πελατών τους για τις πάσης φύσεως µεταφορές που
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου έχει το
χαρακτήρα µίσθωσης έργου και εφαρµόζονται επί αυτών
οι διατάξεις των άρθρων 97 έως 107 του Εµπορικού Νόµου. Το καταβαλλόµενο αντάλλαγµα πιστοποιείται µε
διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως
εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του
Φορτηγού Δηµόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήµατος και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσµευµένου
κεφαλαίου του ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. οχήµατος, πέραν
ευλόγου κέρδους. Το κόστος των διοδίων των πάσης φύσεως αυτοκινητοδρόµων που απαιτείται για τη συγκεκριµένη διαδροµή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά πλέον των
συµφωνηµένων κοµίστρων από αυτόν που έχει την υποχρέωση πληρωµής του κοµίστρου και θα αναγράφονται

χωριστά στο παραστατικό πληρωµής των κοµίστρων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013
1. Στο άρθρο 85 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται
παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν µέχρι και την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει της αρµοδιότητας που χορηγήθηκε από το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως ισχύει, και το
άρθρο 37 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ και
του Κανονισµού 445/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
παραµένουν έγκυρα και σε πλήρη ισχύ µέχρι την αντικατάστασή τους από όµοια πιστοποιητικά που θα εκδώσει η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (ΡΑΣ).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4199/2013 καταργείται.
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2010
1. Στο άρθρο 17 του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση της Αρχής, εγκρίνονται οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες που χρησιµοποιούνται
για την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, καθώς και
κάθε τροποποίηση αυτών.»
2. Το πρώτο εδάφιο του Παραρτήµατος ΙΧ του π.δ.
104/2010 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την υποβολή της αίτησης για παρέκκλιση κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα:».
3. Το έβδοµο στοιχείο της περίπτωσης β΄ του πρώτου
εδαφίου του Παραρτήµατος ΙΧ του π.δ. 104/2010 (Α΄
181) αντικαθίσταται ως εξής:
«περιγραφή των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν, ώστε να προαχθεί η τελική διαλειτουργικότητα του έργου».
Άρθρο 44
Ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στην εταιρεία
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εκµετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδροµικής
περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαµβάνονται:
α) η διαχείριση και εκµετάλλευση σιδηροδροµικών ακινήτων και σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού,
β) η ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων
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σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
δ) η διαχείριση και εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, η
αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε είδους κτηµατικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,
ε) η ανέγερση και εκµετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εµπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
στ) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση εµπορικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
ζ) η µελέτη και επίλυση νοµικών, πολεοδοµικών, τεχνικών ή άλλων ζητηµάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης,
διαχείρισης και εκµετάλλευσης της κινητής και ακίνητης
περιουσίας που της ανήκει ή που διαχειρίζεται,
η) η παροχή υπηρεσιών συµβούλου - εµπειρογνώµονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη µελετών σκοπιµότητας, οικονοµοτεχνικών µελετών, ερευνών αγοράς, µελετών βιωσιµότητας, καθώς και µελετών συναφών µε την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασµού για
ζητήµατα που εµπίπτουν στο σκοπό της,
θ) η απόκτηση µε αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,
ι) η τήρηση του µητρώου του συνόλου της ακίνητης
περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης
περιουσίας στην οποία περιλαµβάνεται σιδηροδροµική
υποδοµή,
ια) η µέριµνα για την έκδοση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για
την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται,
ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το
καταστατικό της.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυµία της ΓΑΙΑΟΣΕ µπορεί να τροποποιείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 καταργείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 3891/2010 (Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται αναδροµικά από τότε που ίσχυσε, και στο τέλος του άρθρου 8 του
ν. 3891/2010 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως
εξής:
«4. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού
που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο είτε ανήκει στην
EUROFIMA και µισθώνεται από το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αποτελεί
αρµοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως
του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασµό και στο όνοµά της. Κατά τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιµοποιεί τα έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευσή του για τη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας
του στόλου τροχαίου υλικού, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διαχείρισης της παραγράφου 5 και την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης.
Πριν από τη µεταβίβαση σε τρίτους ή την καταστροφή,

ως άχρηστου, µη επισκευάσιµου ή ακατάλληλου για περαιτέρω χρήση, τροχαίου υλικού που ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει ειδική έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί ετήσιο πρόγραµµα διαχείρισης
του στόλου τροχαίου υλικού που εµπίπτει στην αρµοδιότητά της, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πρόγραµµα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού προβλέπονται:
α. τα προσδοκώµενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του στόλου τροχαίου υλικού και η χρήση των επιµέρους κονδυλίων,
β. οι απαραίτητες εργασίες ανάταξης, ανακατασκευής,
µετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης µακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού,
γ. τυχόν πρόγραµµα εκποίησης τροχαίου υλικού που
δεν χρησιµοποιείται, καθώς και
δ. πρόγραµµα καταστροφής του τροχαίου υλικού που
κρίνεται ως άχρηστο, µη επισκευάσιµο ή ακατάλληλο
προς περαιτέρω χρήση.
6. Η ΓΑΙΑΟΣΕ µπορεί, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της
παραγράφου 5, να χρησιµοποιεί έσοδα που προέρχονται
από τα µισθώµατα του τροχαίου υλικού που µισθώνει σε
τρίτους για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και
φύλαξης, καθώς και για την πραγµατοποίηση εργασιών
ανάταξης, ανακατασκευής, µετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης µακράς
ακινησίας του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται. Για τη
χορήγηση της έγκρισης, η ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στοιχεία
για το τροχαίο υλικό στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι ανωτέρω επεµβάσεις, συνοπτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά τους και προϋπολογισµό των εργασιών.
7. Στις συµβάσεις εκµίσθωσης τροχαίου υλικού που
συνάπτει, η ΓΑΙΑΟΣΕ µπορεί, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού
της παραγράφου 5, να συµφωνεί ότι ο µισθωτής αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής ή µετασκευής στο τροχαίο υλικό που µισθώνει, έναντι συµψηφισµού ισόποσων µισθωµάτων. Σε αυτή την περίπτωση,
στις συµβάσεις περιλαµβάνεται το ενδεικτικό κόστος
των εργασιών, ο µηχανισµός πιστοποίησης του κόστους
και της πραγµατοποίησης των εργασιών, ο χρονισµός
συµψηφισµού των µισθωµάτων και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια.
8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύµβαση εκµίσθωσης διάρκειας έως δέκα (10) ετών για το τροχαίο
υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η σύµβαση συνάπτεται µε όρους αγοράς και σε αυτήν
προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγµατοποίηση των εργασιών εκτεταµένης συντήρησης του
τροχαίου υλικού που µισθώνει κατά την έναρξη ισχύος
της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κατάσταση, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της τεχνικής και οικονοµικής αποτίµησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συµψηφίζονται µε οφειλόµενα µισθώµατα. Μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα µισθώµατα
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από τη σύµβαση της παρούσας παραγράφου, εισπράττονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο. Για το χρονικό διάστηµα αυτό, η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακρατεί αµοιβή διαχείρισης της σύµβασης ίση µε τρία τοις
εκατό (3%) του συνολικού µισθώµατος και αποδίδει στο
Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκτεταµένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές
παρακρατείται από το µέρος του µισθώµατος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δηµόσιο. Ληξιπρόθεσµες οφειλές της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύµβαση εκµίσθωσης τροχαίου υλικού
της παρούσας παραγράφου, των οποίων καθυστερεί η
καταβολή πλέον των τριάντα (30) ηµερών, µέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης, εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Α΄90). Στην περίπτωση αυτή, τα αρµόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν χρηµατικό κατάλογο αµελλητί στην αρµόδια ΔΟΥ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλοµένων ποσών. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία ενηµέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση της είσπραξης των ανωτέρω, το περιεχόµενο του χρηµατικού καταλόγου, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ
και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια. Μετά την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα µισθώµατα από τη σύµβαση της παρούσας, αποτελούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της σύµβασης
της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαίως η, από
10 Ιουνίου 2013, Σύµβαση Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού
µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει
το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13, 16, 18
και 19 του νόµου αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται
µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λαµβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων
που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73,
87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ).
β. Η ισχύς του άρθρου 8 του νόµου αρχίζει από τις
5.12.2012.»
6. Τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4111/2013 καταργούνται.
Άρθρο 45
Ρύθµιση θεµάτων Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων,
ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
1. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής, η
οποία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων
µελών. Η θητεία κάθε µέλους µπορεί να ανανεωθεί µία
µόνο φορά.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ρ.Α.Σ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
3. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, αρχόµενο από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναστέλλεται η πληρωµή, ο συµψηφισµός,
καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του ΟΣΕ έναντι
του Δηµοσίου, βεβαιωµένων ή µη, που προέρχονται από
καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες
από το Δηµόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δηµόσιο για
την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν µπορεί να υπερβεί το
ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος.
β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών
ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διενεργείται, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της, από 23.7.2012, υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την
παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη 2011-2013, η διάρκεια
της οποίας παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2014.
γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα
έτη 2015 έως και 2019, διενεργείται, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε την οποία ορίζεται µεταξύ
άλλων το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα δροµολόγια που καλύπτονται από τη σύµβαση, η µεθοδολογία υπολογισµού της αποζηµίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο
τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης,
οι µηχανισµοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για
την υπογραφή της σύµβασης δεν απαιτείται η έγκριση
της παραγράφου 2.
δ. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, ανατίθεται από τη
Ρ.Α.Ε.Μ. µε διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισµού 1370/2007 µέσω
περισσότερων συµβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται
σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριµένη διαδροµή. Το αντικείµενο των ειδικότερων συµβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες µεταφοράς επιβατών και
την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδροµικής µεταφοράς µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη µηχανοστασιακή και
εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού» (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια
δέκα (10) ετών, µε όρους αγοράς. Για τη σύναψη της
σύµβασης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρά-
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φου 4. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύµβασης του προηγούµενου εδαφίου, παρατείνεται αναδροµικά από το
χρόνο λήξης της, η από 4.4.2011, Σύµβαση Συντήρησης
και Διαθεσιµότητας Τροχαίου Υλικού που έχει υπογραφεί µεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ Α.Ε. και εισφέρθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ
Α.Ε. µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθµ.
1661/14.8.2013 (Β΄ 1993).»
6. Στο άρθρο 28 του ν. 3891/2010 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:
«28. Συγκροτεί µε απόφασή της συνεργεία ελέγχου,
µόνιµες και έκτακτες επιτροπές, επιτροπές ακρόασης,
καθώς και οµάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα
επί θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της, καθώς
και της εύρυθµης λειτουργίας της, ορίζοντας τη σύνθεση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Στα ως άνω συλλογικά όργανα µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα
που δεν είναι µέλη ή προσωπικό της Ρ.Α.Σ.. Οι εισηγήσεις, τα πορίσµατα, οι γνωµοδοτήσεις και οι εκθέσεις
τους υποβάλλονται στα αρµόδια όργανα της Ρ.Α.Σ., που
αποφασίζουν για την τυχόν δηµοσιοποίηση των συµπερασµάτων.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2286/1995
Στο άρθρο 3 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι προµήθειες καυσίµων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές εξαιρούνται της προβλεπόµενης στο παρόν άρθρο διαδικασίας. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες περί προµηθειών
διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 47
Παράταση εγκρίσεων τύπου για ταξινόµηση οχηµάτων
και θέµατα εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας
της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωµάτων
των Οχηµάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές
Μεταφορές (AETR)
1. Επιτρέπεται η ταξινόµηση οχηµάτων, των οποίων η
έγκριση τύπου (ευρωπαϊκή ή εθνική) έχει λήξει, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπό τις παρακάτω αθροιστικές προϋποθέσεις:
α) Τα οχήµατα εισήχθηκαν τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της έγκρισης τύπου
αυτών. Η ηµεροµηνία εισαγωγής προκύπτει από τη Δήλωση Άφιξης του Οχήµατος, για τα εγχώρια παραγόµενα οχήµατα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του αντίστοιχου
εγγράφου τελωνειακής υπηρεσίας.
β) Έχει παρέλθει, κατά το χρόνο αίτησης, η δυνατότητα υπαγωγής αυτών στη διαδικασία τέλους σειράς, σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/46, εφόσον έχουν εισαχθεί από επιχείρηση εµπορίας οχηµάτων.
2. Ταξινόµηση οχηµάτων δεν µπορεί να γίνει εφόσον
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία λήξης της έγκρισης τύπου
αυτών. Για τα οχήµατα που είχαν ήδη εισαχθεί µέχρι τις

31.12.2013, το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα είναι τα δέκα (10) έτη.
3. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας της
Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωµάτων των
Οχηµάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές
(AETR) από τους οδηγούς και τις µεταφορικές επιχειρήσεις επιβάλλονται τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του
Κανονισµού 3821/1985, όπως αντικαταστάθηκε από τον
Κανονισµό 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 25 της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/28.9.2009 (Β΄ 2112) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
των ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά» εφαρµόζονται από
1.5.2015 για τα οχήµατα Ο1. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η κατηγορία των οχηµάτων Ο1, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σηµειώµατος έλξης και κυκλοφορίας αυτών.
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις θεµάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
1. Ο ορισµός του ρυµουλκούµενου οχήµατος της παρ.
1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρυµουλκούµενο: Το όχηµα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναµης και είναι κατασκευασµένο κατά τρόπο
ώστε να έλκεται από άλλο µηχανοκίνητο όχηµα. Στην
κατηγορία των οχηµάτων αυτών περιλαµβάνονται και τα
ηµιρυµουλκούµενα. Στα ρυµουλκούµενα δεν περιλαµβάνεται τροχοφόρος εξοπλισµός για τη µεταφορά φορτίου
που έλκεται ή ρυµουλκείται µε τη χρήση ειδικού εξοπλισµού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαµπτο οριζόντιο επίπεδο αµάξωµα επί συµπαγών τροχών µικρής διαµέτρου χωρίς αεροθάλαµο.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) προστίθεται παράγραφος
4α ως εξής:
«4α. Ειδικότερα, για τους οδικούς συρµούς µεταφοράς οχηµάτων επιτρέπεται η µεταφορά οχηµάτων που
προεξέχουν από το εµπρόσθιο τµήµα του συρµού µέχρι
50 εκατοστά του µέτρου και από το πίσω τµήµα του συρµού µέχρι 150 εκατοστά του µέτρου. Οι προεξοχές αυτές µετρούνται από το απώτερο σταθερό τµήµα του αµαξώµατος του συρµού µπροστά ή πίσω µέχρι του απώτερου σηµείου του πρώτου ή τελευταίου οχήµατος που αποτελούν µέρος του φορτίου αντίστοιχα. Κάποια από τα
οχήµατα που αποτελούν το φορτίο µπορούν να στηρίζονται σε εκτεινόµενες φορητές κατασκευές που προεξέχουν του αµαξώµατος και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά
τη µέτρηση των διαστάσεων, χωρίς να επιτρέπεται αυτές
οι κατασκευές να εξέχουν και του φορτίου.»
3. Στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται και για τον καθορισµό των θέσε-
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ων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν
διεθνείς λεωφορειακές γραµµές, στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ειδικά, για τον καθορισµό θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθµευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, στη
διαδροµή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. 22212/29.10.2008 (Β΄ 2267) κοινής απόφασης των
Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον καθορισµό αυτών στην αιτούµενη θέση, εφόσον αυτή βρίσκεται
σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) µέτρων από στάση
µέσων µαζικής µεταφοράς του ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης στο ίδιο σηµείο στάσεων περισσότερων γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς, ως σηµείο µέτρησης της
άνω απόστασης λαµβάνεται το απώτερο σηµείο στάσης
από το σηµείο, όπου ζητείται η ως άνω χωροθέτηση. Μέχρι τη χωροθέτηση των στάσεων από τον ΟΑΣΑ, σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ της παρ. 13 του παρόντος, οι υφιστάµενες στάσεις θεωρούνται ως νοµίµως χωροθετηµένες.»
4. Λεωφορείο Αστικού Τύπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί επί της οδού χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού,
κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999
(Α΄ 57), όπως ισχύει, µόνο για ερευνητικούς σκοπούς
στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρµογής. Η κυκλοφορία του επιτρέπεται, µετά από απόφαση του οικείου Δηµοτικού
Συµβουλίου µε τη σύµφωνη γνώµη των κατά τόπους αρµοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνοµικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για καθορισµένη
χρονική περίοδο και συγκεκριµένη αστική διαδροµή, η οποία καθορίζεται µετά από κυκλοφοριακή µελέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999
(Α΄ 57), όπως ισχύει.
5. Το Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλλεται να διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς και αυτόµατα συστήµατα, τα οποία εξασφαλίζουν συµπεριφορά κίνησης, πέδησης και ακινητοποίησης, αντίστοιχη µε όχηµα, το οποίο χειρίζεται οδηγός.
6. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης του
Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, την ασφάλεια
των επιβατών και των λοιπών χρηστών της οδού επιβάλλεται η παρακολούθηση του Λεωφορείου και της οδού
στην οποία κινείται, καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής του, από Κέντρο Ελέγχου µέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας (κάµερες). Οι παραπάνω
συσκευές τοποθετούνται επί του οχήµατος και σε προκαθορισµένα σηµεία της διαδροµής, προκειµένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του Λεωφορείου και
της λοιπής κυκλοφορίας της οδού, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα ακινητοποίησής του από το Κέντρο Ελέγχου
σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
7. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνησης
του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου, οφείλει να είναι
κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης και ευθύνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2696/1999
(Α΄ 57), όπως ισχύει, ως οδηγός του οχήµατος, για την
ακινητοποίησή του, σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι
συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, καθώς και οι λοιπές τεχνικές

λεπτοµέρειες για την ασφαλή κυκλοφορία του επί της
καθορισµένης διαδροµής.
9. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 52
Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας,
όπως στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηµατοδότησης, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων
κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις
του Περιφερειακού ή Δηµοτικού Συµβουλίου στο οδικό
δίκτυο αρµοδιότητάς τους, µε βάση µελέτες που έχουν
εκπονηθεί από ή για λογαριασµό των αρµοδίων Τεχνικών
Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από
τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Κατ’ εξαίρεση, τα µέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί
από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύου ή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, λαµβάνονται µε αποφάσεις των κατά τόπους
αρµοδίων Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων ή
Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:
α) Τους αυτοκινητόδροµους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, τις παρακαµπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.
β) Τα εκτελούµενα ή υπάρχοντα ή προγραµµατιζόµενα
συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
- Των Δήµων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
- Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης ήτοι των Δήµων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού- Ευόσµου,
Παύλου Μελά, Αµπελοκήπων- Μενεµένης, Καλαµαριάς,
Νεάπολης- Συκεών, πλην της δηµοτικής ενότητας Πεύκων, Πυλαίας- Χορτιάτη, πλην της δηµοτικής ενότητας
Χορτιάτη, της δηµοτικής ενότητας Θέρµης του Δήµου
Θέρµης και της δηµοτικής κοινότητας Καλοχωρίου του
Δήµου Δέλτα.
- Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Βόλου, ήτοι των
δηµοτικών ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού του Δήµου Βόλου.
- Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Ηρακλείου, ήτοι
των δηµοτικών ενοτήτων Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού του Δήµου Ηρακλείου και της δηµοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήµου Μαλεβιζίου.
- Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών, ήτοι των
Δηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρικού
και Νότιου Τοµέα Δήµου Πατρέων, της Δηµοτικής Κοινότητας Ρίου ( Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δηµοτικής Κοινότητας Παραλίας.
- Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Λάρισας, ήτοι της
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δηµοτικής Ενότητας Λαρισαίων.
δ) Τις παρακαµπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της
προηγούµενης περίπτωσης και στις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο.
ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, µεταξύ οµόρων ΟΤΑ.
Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άµεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις
Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από τη λήψη των µέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρµοδιότητάς του ή των αρµοδίων Υπηρεσιών των
Περιφερειών για λεωφορειακές διαδροµές ΚΤΕΛ ή των
Δήµων για αστικές λεωφορειακές διαδροµές, για τις άλλες περιοχές της χώρας.
2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να λαµβάνονται προσωρινά εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών, µε απόφαση των κατά τόπους αρµοδίων Διευθύνσεων Αστυνοµίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.
3. Με τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων, και µε
την αυτή διαδικασία, µπορεί να καθορίζονται σε κατοικηµένες περιοχές, πεζόδροµοι ή περιοχές µόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόµων µε αναπηρίες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, εφαρµόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις µελέτες, βάσει των
οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαµβάνεται αναγκαίως και ο κανονισµός λειτουργίας του πεζόδροµου.
4. α) Με βάση κυκλοφοριακές µελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήµου και του
Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρµόδιος για τις Υπηρεσίες δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς και µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, εξαιρουµένης της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., µπορούν
να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιοδροµικών οχηµάτων.
β) Για την περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο καθορισµός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιοδροµικών οχηµάτων, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση
του Οργανισµού µε βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό του Ο.Α.Σ.Α. και µε βάση µελέτες που εκπονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα µέτρα προτεραιότητας των δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς έναντι των
λοιπών οχηµάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση
ειδικών σηµάνσεων και για κάθε µέτρο που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχηµάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνη-

ση των επιβατών. Με όµοια απόφαση που λαµβάνεται
µετά από σχετική µελέτη και πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών
µελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόµενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης
και η εφαρµογή των µέτρων αυτών για ορισµένες ηµέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισµού οδών
ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισµού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήµανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση
των διαχωριστικών µέσων ανήκουν στην αρµοδιότητα
των εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών που βαρύνονται και µε τις σχετικές δαπάνες.
γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
υλικού και των στοιχείων διαχωρισµού καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Για την περιοχή αρµοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δηµόσιας οδικής µαζικής
µεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήµο,
ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρονικών µέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουργίας.
ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε
το πρόστιµο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου αυτού για τους παραβάτες των µέτρων περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται η αρµόδια Υπηρεσία Τροχαίας
και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισµένο χρονικό διάστηµα, από δέκα (10) ηµέρες µέχρι
τρεις (3) µήνες.
5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων ή ο περιορισµός της κυκλοφορίας τους, µπορεί να ορίζεται, µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου,
η δηµιουργία ειδικών διαµορφώσεων του οδοστρώµατος
ή η τοποθέτηση κινητών εµποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η
δηµιουργία των ως άνω διαµορφώσεων ή η τοποθέτηση
κινητών εµποδίων, οι προϋποθέσεις δηµιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήµανση που πρέπει να εφαρµόζεται, κατά περίπτωση. Εκείνος που παραβαίνει την
παραπάνω υπουργική απόφαση τιµωρείται µε φυλάκιση
από έναν (1) έως έξι (6) µήνες και χρηµατική ποινή από
χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιµωρείται και εκείνος που δηµιουργεί ειδική διαµόρφωση ή τοποθετεί κινητά εµπόδια
πριν από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως.
6. Για την ανακούφιση, την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασµό µε την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής
της οδικής κυκλοφορίας µε τα µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου
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δηµόσιου συµφέροντος, µπορούν να λαµβάνονται µέτρα
περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της
στάθµευσης µηχανοκίνητων οχηµάτων οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ορισµένων κατηγοριών, καθώς και µοτοποδηλάτων σε ορισµένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή
πόλεων ή κωµοπόλεων ή σε ορισµένη οδό ή οδούς ή και
σε τµήµα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθµευση οχηµάτων και µοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόµενες από την παράγραφο αυτή
κυρώσεις, µπορεί να γίνεται και η µεταφορά του οχήµατος ή του µοτοποδηλάτου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή λαµβάνονται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων
που εκδίδονται κατά το προηγούµενο εδάφιο τιµωρείται,
για µεν τη στάθµευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5
του παρόντος Κώδικα, για δε τα µέτρα περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας µε διοικητικό πρόστιµο
διακοσίων (200) ευρώ. Επιπλέον, στους παραβάτες που
δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αστυνοµικών
οργάνων για στάθµευση σε συγκεκριµένο σηµείο ή άµεση έξοδο από την απαγορευµένη περιοχή επιβάλλεται
φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους.
7. Τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των διατάξεων του
άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήµανσης, των σηµατοδοτών ή των διαγραµµίσεων στο οδόστρωµα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος
των µέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθµίζεται από τροχονόµους ή τα µέτρα έχουν ληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχες πινακίδες σήµανσης, οπότε τα µέτρα αυτά ισχύουν από τη δηµοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούµενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες
αυτές αποφάσεις.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη µπορούν να επιβάλονται περιορισµοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθµευσης. Με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Συµβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστηµάτων.
Οι µεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει
των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιµωρούνται µε τις ειδικές διατάξεις του
ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήµατα, οι δε
παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ.»
10. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυµβίβαστα της

άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων
και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.»
Άρθρο 49
Οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Επιτρέπεται η διαγραφή οχηµάτων από το Μηχανογραφικό Σύστηµα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δίχως την παράδοσή τους σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής, όπως το π.δ. 116/2004
(Α΄81) ορίζει, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως οχήµατα
ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και αγωνιστικά.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι παραβάσεις, τα όργανα ελέγχου και επιβολής
αυτών, τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα και οι κυρώσεις που κυµαίνονται από τριακόσια (300) έως τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ και από µία (1) ηµέρα απαγόρευση
κυκλοφορίας έως οριστική απαγόρευση κυκλοφορίας.
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 14α του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Πρόσκληση κάθε ενδιαφεροµένου, ανεξαρτήτως
συµµετοχής του ή όχι στη διαδικασία της παραγράφου 6,
να παραλάβει από τον εκκαθαριστή το υπόµνηµα προσφοράς εφόσον δεν το έχει ήδη παραλάβει και να υποβάλει σφραγισµένη δεσµευτική προσφορά, η οποία θα
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ή µε τραπεζική επιταγή συνοδευόµενη από σχετική επιστολή του ενδιαφεροµένου,
για ποσό και µε όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη.
2.α) Στην παρ. 13 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών, υποθηκοφυλάκων και
κτηµατολογικών γραφείων περιορίζονται σε ποσοστό
20% αποκλειστικά και µόνον όσον αφορά τη σύνταξη, υπογραφή και µεταγραφή της σύµβασης µεταβίβασης.»
β) Το εδάφιο 3 της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 3717/2008 καταργείται».
3. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 14α
του ν. 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, απαιτήσεις κατά τρίτων, οποτεδήποτε και αν γεννήθηκαν, αναγνωρίζονται ως έσοδα της εταιρείας, που έχει υπαχθεί σε ειδική
εκκαθάριση και καταχωρούνται στα βιβλία της και στον
πίνακα κατάταξης, µε την είσπραξή τους.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013
1. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστί-
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θεται άρθρο 54Α ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών
γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν
ίδιο νοµό
1. Σε κλειστές γεωγραφικές περιοχές (νησιά), που δεν
αποτελούν ίδιο νοµό και των οποίων η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση παρέχεται από µεµονωµένους µεταφορείς
επιβατών, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να ανατεθεί η συνέχιση παροχής του συνόλου ή
µέρους του συγκοινωνιακού έργου της νήσου, σε εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής που ιδρύεται από
τους µεµονωµένους αυτοκινητιστές παρόχους του συνόλου ή µέρους του έργου αυτού, εφόσον εντός έξι (6) µηνών από την ισχύ του παρόντος άρθρου υποβάλλουν
σχετική πρόταση-αίτηµα προς την οικεία Περιφέρεια, η
οποία εκδίδει την εγκριτική απόφαση εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος.
2. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Περιφέρειας της παραγράφου 1, ιδρύονται οι νέες εταιρείες ανάληψης του συνόλου ή µέρους του έργου
των περιοχών αυτών που εκτελούσαν οι µεµονωµένοι
µεταφορείς, ως το έργο παρέχονταν από τους µεταφορείς αυτούς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (γραµµές, διαδροµές, τακτικά δροµολόγια, κόµιστρα κ.λπ.).
3. Σε περίπτωση που οι µεµονωµένοι µεταφορείς ιδρύσουν ανώνυµη εταιρεία του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α΄268), για την προς ίδρυση
εταιρεία εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι ρυθµίσεις
του άρθρου 3 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει.
4. Από της ηµεροµηνίας αναθέσεως του ως άνω έργου
σε εταιρείες, εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι ρυθµίσεις του ν. 2963/2001 ως ισχύει κάθε φορά, ως και οι
ρυθµίσεις του π.δ. 967/1979 που δεν αντίκεινται στις
ρυθµίσεις του ν. 2963/2001, έως την εφαρµογή για τις
περιοχές αυτές των ρυθµίσεων του ν. 4199/2013.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε την περίπτωση η΄
του άρθρου 14 και το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής. Τα λοιπά µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 61 του
ν. 4199/2013 καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. εκτός του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής συµµετέχουν µε
δικαίωµα λόγου ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών
και ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εισφορά της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει
να παρακρατείται από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ του

ν. 2963/2001, που εκτελούν υπεραστικό συγκοινωνιακό
έργο, από την 1η Νοεµβρίου 2014 και καταβάλλεται κάθε
τρίµηνο και το αργότερο εντός του επόµενου µήνα από
τη λήξη κάθε τριµήνου.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1108/1980,
2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014
1. Το άρθρο 6 του ν. 1108/1980 (Α΄ 304) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Χρήση εναλλακτικών καυσίµων
για την κίνηση οχηµάτων
1. Επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού
καυσίµου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ρυθµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του
ειδικού εξοπλισµού, µε τον οποίο καθίσταται δυνατή η
χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσµένου φυσικού
αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίµου φιλικού
προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και
ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής οχηµάτων µεταφοράς υγραερίου (LPG) ή πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίµου προς
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων διανοµής των ανωτέρω καυσίµων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου της ασφαλούς κυκλοφορίας και λειτουργίας αυτών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, οι όροι και
οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως
σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κείµενων εντός και εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις
για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων µε εθνικές, επαρχιακές, δηµοτικές και κοινοτικές οδούς.
Με τη δηµοσίευση των αποφάσεων των παραγράφων
2 και 3 του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα καταργείται.»
2. Το άρθρο 45 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) καταργείται.
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4233/2014
(Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη µετασκευή των κινητήρων οχηµάτων σε κινητήρες διπλού καυσίµου, ήτοι συµβατικού καυσίµου και αερίου καυσίµου (πεπιεσµένου φυσικού αερίου CNG ή υγραερίου LPG), χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς R-110 και R67 της ΟΕΕ/ΗΕ.»
4. Η παρ. 8 του άρθρου 115 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216)
καταργείται.
Άρθρο 53
Τροποποίηση του ν. 2912/2001
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
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ν. 2912/2001 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή εποπτεύεται από
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τα µέλη της απολαµβάνουν προσωπική ανεξαρτησία και κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους δεσµεύονται από το
νόµο και τη συνείδησή τους.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5
του ν. 2912/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής
είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το
διορισµό νέων µελών.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 2912/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής υποβάλλουν κατ’ έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.»
4. Η διάταξη της παραγράφου 2 καταλαµβάνει και τους
εν ενεργεία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, Πρόεδρο και µέλη της Επιτροπής, η θητεία των οποίων παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συµπλήρωση
του χρόνου που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 54
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 52/2012
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 του π.δ. 52/2012
(Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκτός από το προσωπικό που ασκεί καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης, το λοιπό προσωπικό πρέπει να
έχει τουλάχιστον το Γ΄ βαθµό και να έχει γνώσεις και εµπειρία σε έναν τουλάχιστον από τους εξής τοµείς: α)
οικονοµική, β) λογιστική, γ) δηµόσιο οικονοµικό, δ) δηµοσιονοµικό και διοικητικό δίκαιο, ε) λειτουργία αερολιµένων, στ) εποπτεία αερολιµένων, ζ) οικονοµική διαχείριση αερολιµένων.»
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδροµής σε Άτοµα µε Αναπηρία και
Μειωµένη Κινητικότητα (Τέλος ΑµεΑ)
1. Επιβάλλεται Τέλος παροχής συνδροµής σε Άτοµα
µε Αναπηρία και Μειωµένη Κινητικότητα (Τέλος ΑµεΑ)
σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιµένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑµεΑ εξαιρούνται οι αναχωρούντες
επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα µέλη του πληρώµατος των αεροσκαφών, καθώς και τα µέλη του πληρώµατος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε
άλλο σταθµό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωµάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόµιο
λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν
εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόµενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους µε άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη µέρα και οι αεροπορικώς διερχόµενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους µε το ίδιο αεροσκάφος
και παραµένουν σε ελεγχόµενους χώρους (direct
transit).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύ-

ψος και οι δικαιούχοι του τέλους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 56
Τέλη υπηρεσιών τήρησης µητρώου αεροσκαφών
1. Επιβάλλονται τέλη, τα οποία αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού, για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, βαρών και απονηολόγησης αεροσκαφών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και
για τις εν γένει υπηρεσίες που παρέχονται σχετικά µε
την εγγραφή ή διαγραφή πολιτικών αεροσκαφών από τα
οικεία µητρώα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λοιπές βαρυνόµενες µε τέλη υπηρεσίες τήρησης µητρώου, το ύψος των τελών και κάθε σχετικό θέµα.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος η έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης αεροσκαφών, καθώς και αντιγράφων αυτών, εξακολουθεί να επιβαρύνεται µε πάγιο τέλος χαρτοσήµου
τριάντα (30) ευρώ.
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου Β΄ του άρθρου 18
του π.δ. της 18ης Ιουλίου 1931 (Α΄ 239) αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Τα πιστοποιητικά πλοϊµότητας ελληνικών πλοίων
και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων,
καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών 30
ευρώ.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3913/2011
Η παράγραφος 8Α του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 (Α΄
18) αντικαθίσταται ως εξής:
«8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάµενων κρατικών αεροδροµίων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
των προηγούµενων παραγράφων ή για την ανάθεση της
µελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης νέων
αεροδροµίων µέσω συµβάσεων παραχώρησης που κυρώνονται µε νόµο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 9 και 18 παράγραφος 2 του ν. 1815/1988 (Α΄
250) και του π.δ. 158/2002 (Α΄ 137). Στις περιπτώσεις
αυτές ζητήµατα σχετικά µε την ίδρυση, τους δικαιούχους ίδρυσης, την κατασκευή, τον εξοπλισµό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την εκµετάλλευση
των αεροδροµίων αυτών ρυθµίζονται από τους όρους
των σχετικών διεθνών διαγωνισµών, των συµβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόµων. Στα τεύχη δηµοπράτησης των ως άνω διαγωνισµών περιλαµβάνεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τη δυνατότητα αποκλεισµού υποψηφίων επενδυτών για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4146/2013
1. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου εγκρίνονται από τον Διοικητή
της Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. µε
τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος
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- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ανάλογα µε τη λειτουργία του Υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα. Μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων αρχών λόγω
τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε
θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια.
β) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων αρχών κατόπιν αιτήµατος του νόµιµου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, εντός τριµήνου από της υποβολής του.
γ) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµόδιων αρχών λόγω
µεταβολής των στοιχείων τους.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39
του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, για: α) την εξέταση της καταλληλότητας της
περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, β) θέµατα
που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen), καθώς και την από κοινού έγκριση του υποβληθέντος Εγχειριδίου «Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών» του υδατοδροµίου προς αδειοδότηση σε
λίµνη, σε συνυπογραφή µε τη Διεύθυνση Αερολιµένων
(Δ3) της Υ.Π.Α..»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40
του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ένας (1) Αξιωµατικός της κατά τόπον αρµόδιας Αστυνοµικής Διεύθυνσης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για ελέγχους που περιγράφονται στην περίπτωση, ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για την επιθεώρηση υδατοδροµίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίµνες,
και πέραν των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.). Σε περιπτώσεις συναρµοδιότητας για την αδειοδότηση υδατοδροµίου σε ζώνη ή περιοχή εξαιρετικής σηµασίας, ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας, δύναται η συµµέτοχη στην Επιτροπή Υδατοδροµίων και ενός (1) εκπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας και σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση µε το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τη
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..»
4. Η παραγράφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
µπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκµετάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, προς τον Φορέα λειτουργίας του Υδατοδροµίου, για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από το παρόν και την
άδεια, καθώς και για την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων
αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων του
νέου εκµεταλλευτή – διαχειριστή.»
Άρθρο 59
Ρυθµίσεις θεµάτων συστήµατος εισροών – εκροών
πρατηρίων καυσίµων
Στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθεται
παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

τας, το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
καθώς και οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, όπως
επίσης και οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειών της χώρας, διασυνδέονται µε τη βάση
δεδοµένων που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και αφορά τα
συστήµατα εισροών - εκροών στα πρατήρια καυσίµων
και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012
1. Στην περίπτωση κ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νοµοθεσίας περί νοµίµου εγκαταστάσεως και λειτουργίας
κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόµων σταθµών
οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήµιων παρεµβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία µετρήσεων ή τεχνικά κλιµάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η
καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το
ύψος του παραβόλου αυτού δεν µπορεί να υπερβαίνει το
αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.»
2. Στην περίπτωση λε΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και του ραδιοεξοπλισµού
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, τα µέλη του
προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. µπορούν
να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης
ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και να λαµβάνουν ατελώς δείγµατα του εξοπλισµού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.»
3. Στην περίπτωση λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα, να αναθέτει σε τρίτους προς εκτέλεση συγκεκριµένες και µόνο εργασίες που εµπίπτουν στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της, τηρώντας κατά τα ως άνω τις
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς κανονισµούς της περί σύναψης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών, όπως ισχύουν.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. µέχρι και πέντε (5) άτοµα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, για συγκεκριµένο και από την ανωτέρω απόφαση
προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, µε δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη διετία, υπάλληλοι από δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το άρθρο 1
παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και τις µεταγενέστερες
συµπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του µε το
άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 1892/1991 (Α΄ 101) προς κάλυψη
άµεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., υπό την επιφύλαξη της
παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54). Για
την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι
η εµπειρία τους σε αντικείµενο συναφές προς αυτό της
απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται µε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες ανάγκες
της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το
προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ..»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού και τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, επιτρέπεται να µετατάσσονται µέχρι και πέντε (5) άτοµα σε υφιστάµενες κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Προϋπόθεση για
τη µετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Όσοι εκ των µετατασσοµένων
υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έχουν προϋπηρεσία συναφή µε το αντικείµενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον πέντε (5) έτη µπορούν να καταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ..»
6. Η παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α) Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απασχολεί µέχρι πέντε (5)
ασκούµενους δικηγόρους στο Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αµοιβή τους
εντός των ορίων των κείµενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων στην Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποία βαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη.
β) Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, όλων
των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό
αντικείµενο που εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
7. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του
ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την εγκατάσταση, εκµετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών (όπως ενδεικτικά κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων
µονάδων δικτύου, οικίσκων, κεραιών φρεατίων, καµπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεσης) οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχουν υποχρέωση
καταβολής στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν
γένει αποζηµίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο και τυχόν Φ.Π.Α..»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτηµένων κεραιών προκαταβάλλουν στην
Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους διακoσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
κάθε φορά αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία
εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα σχετικά µε την επιβολή και είσπραξη του τέλους
θέµατα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κάθε φορά αρµόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού,
δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα µε τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα
έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2,
καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του ν. 4053/2012. Με όµοια
απόφαση µπορεί να καθοριστεί το µέρος των εσόδων
που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται
από την Ε.Ε.Α.Ε. στους δήµους ή άλλους εµπλεκόµενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων
τους σχετικών µε τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων.»
9. Στην παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σύνταξη και υποβολή τεχνικής µελέτης δεν απαιτείται για τους σταθµούς των οποίων η συνολική ενεργός
ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά
τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω
από 30 MHz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης.»
10. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012
προστίθεται παράγραφος 9α ως εξής:
«9.α. Αν η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα
δηλωθέντα στην υποβληθείσα µελέτη (που προβλέπεται
στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
53571/3839/2000, Β΄ 1105) ή/και τα συνηµµένα σε αυτή
σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση µε την πραγµατικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισµούς της µελέτης ή τα µέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς
έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα εγγράφως ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ΣΗΛΥΑ την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει άµεσα εγγράφως ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της
κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωµένης µελέτης ραδιοεκποµπών εντός αποκλειστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίησή του
και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η διορθωµένη µε-
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λέτη ραδιοεκποµπών κατατίθεται απευθείας στην
Ε.Ε.Α.Ε. και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν,
η οποία εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή
της είτε εκδίδει γνωµάτευση είτε ενηµερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των είκοσι (20)
ηµερών, από την κατάθεση της διορθωµένης µελέτης ο
κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άµεση
διακοπή λειτουργίας του τµήµατος του υπαίτιου σταθµού και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ..»
11. Η παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και
συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2Η του άρθρου 1
του ν. 2801/2000 (Α΄ 46). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης:
α) Για τις κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, αδειοδοτηµένες και αδειοδοτούµενες µε βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4053/2012 νοµοθετικό
πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του
ν. 2075/1992 (Α΄129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. αρχιτεκτονικών σχεδίων.
β) Για τις αδειοδοτούµενες µε βάση την παράγραφο 17
κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πληρότητας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι’
αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας. Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη
χορήγηση πολεοδοµικής έγκρισης γίνεται µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).»
12. Η παρ. 16 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή
αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νοµοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογηµένα επί της νοµιµότητας και καταλληλότητας αυτών.
Αν το διάστηµα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της
Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί
η πολεoδοµική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί µετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται
και τα τετραγωνικά που µισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδοµική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδοµικής έ-

γκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής
δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας για την έκδοση πολεοδοµικής έγκρισης σε όλες
τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για
τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, ο κύριος των εγκαταστάσεων
κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ηµερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νοµιµότητας των πράξεων της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την
αιτούµενη έγκριση εντός εξήντα (60) ηµερών από την
κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από
τις αρµόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόµενη διαδικασία δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) και του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της
E.E.T.T..
Κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον
του κατά τόπον αρµόδιου τριµελούς Διοικητικού Εφετείου, σύµφωνα µε την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν.
702/1977 (Α΄ 268), η οποία εκδικάζεται εντός ενός µηνός από την ηµέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσµίας δύο µηνών από την εκδίκασή της.
Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή µόνο µία φορά
και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισµός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα µήνα από την αρχική δικάσιµο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση
συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, προσβάλλονται µε έφεση, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός
τριµήνου από την ηµεροµηνία κατάθεσής της.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης τριών (3) µηνών
από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να προσφύγει
στο Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της
προσφυγής και δύναται µε απόφασή του να παραπέµψει
το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.),
προκειµένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούµενη έγκριση.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόµενη διαδικασία
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ.
267/1998 (Α΄ 195) και του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατά της απόφασης της
ΔΟΚΚ χωρεί αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.»
13. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Οι κατασκευές κεραιών, που εµπίπτουν στις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44),
για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το
κοινό µε την τροποποίηση των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων ή των χαρακτηριστικών εκποµπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προ-
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βλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Οι αναβαθµίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό
της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.
(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωµάτευση από την Ελληνική
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας επί σχετικής µελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας.
Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νοµίµως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην
Ε.Ε.Τ.Τ. εντός της προθεσµίας του άρθρου 31 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως εκάστοτε ισχύει και µέχρι τη
χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων
που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο µοναδικός λόγος µη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάµενης κατασκευής κεραίας.»
14. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 17
του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής
κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση
νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιηµένης Δήλωσης στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθµισης των
παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προς το κοινό µε την τροποποίηση των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων ή των χαρακτηριστικών εκποµπής, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δοµικό µέρος της υφιστάµενης
κατασκευής κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους
της κατασκευής και του οικίσκου.
Η Τυποποιηµένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται µε βάση την υπ’ αριθµ.
53571/3839/2000 (Β΄ 1105) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως ισχύει,
(β) επικαιροποιηµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε το
ν. 4014/2011.
Μετά τη χορήγηση:
(α) θετικής γνωµάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε. και
(β) απόφασης επί της επικαιροποιηµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον
ενός (1) µηνός από την υποβολή της Τυποποιηµένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις,
ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας µπορεί να προβεί
στην τροποποίηση των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων
ή των χαρακτηριστικών εκποµπής.»
15. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει
τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεµεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας.»
16. Η περίπτωση ΣΤ΄ της παρ. 17 του άρθρου 30 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεµεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής
κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει
να προβεί σε άµεση αποξήλωση της συγκεκριµένης κατασκευής κεραίας.»
17. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 65
του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Το µηχανισµό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης
επίλυσης διαφοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.»
18. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Αν από την ανωτέρω οικονοµική διαχείριση της
Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, µετά την αφαίρεση από την
Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών: (α) ίσων µε τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως
απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα µείον έξοδα),
ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως δηµόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόµου. Η απόδοση γίνεται εντός του εποµένου µηνός από την έγκριση του ισολογισµού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόµενο ποσοστό, που
δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ειδικά
κατά το έτος 2014, το αποδιδόµενο ποσοστό, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012
και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ.
και µπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της
Γ.Γ.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά: η προµήθεια εξοπλισµού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γ.Γ.Τ.Τ., οι υπηρεσιακές µετακινήσεις – αποστολές της πολιτικής ηγεσίας,
των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της
Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία αυτής, οι γενικές
και ειδικές δράσεις αρµοδιότητας αυτής, η επιστηµονική,
µελετητική και συµβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αµοιβές επιτροπών και οµάδων εργασίας για την παροχή
υπηρεσιών αρµοδιότητάς της, η συµµετοχή, οργάνωση
και χρηµατοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεµιναρίων,
τα οποία διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς, για θέµατα που έχουν σχέση µε το πεδίο δραστηριότητάς της, καθώς και η χρηµατοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή µελετών από ειδικούς επιστήµονες, οµάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση
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µε ζητήµατα της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων.
7. Από 1.1.2015, κατά το µεθεπόµενο οικονοµικό έτος
εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεµατικού, που µπορεί, κατά τα ανωτέρω, να
διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, και το οποίο έχει παραµείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται εφάπαξ
στον Κρατικό Προϋπολογισµό εντός του 2014 το σύνολο
του αδιάθετου αποθεµατικού των ετών 1995 έως και
2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής
Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και παραµένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
19. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012
προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και ετήσιων
λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι
οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται ετησίως σε µία
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα και στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο
της Ε.Ε.Τ.Τ..
10. Με Κανονισµό, που εκδίδεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται
ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης αυτής.»
20. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 77 του ν. 4070/2012
καταργείται.
21. Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Σε όποιον επιβάλλεται µία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσµατος, όπως αυτά ορίζονται
στην ανωτέρω απόφαση.»
22. Η παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που
διέπουν τα ονόµατα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονοµάτων χώρου ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων,
δύναται να επιβάλει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση. β) Πρόστιµο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόµατα χώρου στο διαδίκτυο
και έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περιπτώσεις
παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονοµάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε
περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων.»
23. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012
προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3.α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (Α΄44), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη

διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη
θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, δύναται να επιβάλει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση, η οποία µπορεί να επιβάλεται και στους διανοµείς ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, για παραβάσεις των διατάξεων του
π.δ. 44/2002 (Α΄44). β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του π.δ. 44/2002 (Α΄44) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιµο έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς/υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Πρόστιµο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
στους διανοµείς ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού για παραβάσεις διατάξεων
του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44).»
24. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών µέτρων ορίζεται
στην απόφαση λήψης αυτών άλλως, και εάν δεν ορίζεται
σε αυτήν, ισχύουν µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί της κυρίας ακρόασης για την κατ’
ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η
διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό
διάστηµα των έξι (6) µηνών.»
Άρθρο 61
Αδειοδότηση κεραιοσυστηµάτων ραδιοφωνικών
σταθµών
1. Τα κεραιοσυστήµατα των ραδιοφωνικών σταθµών αδειοδοτούνται µετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας που προβλέπεται στο ν. 3592/2007 (Α΄ 161),
όπως ισχύει.
2. Οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί,
κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), που έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατασκευές κεραιών ή όσοι
έχουν υποβάλει δήλωση µέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 65 του ν. 4155/2013, οφείλουν εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να
υποβάλουν Δήλωση στην Ε.Ε.Τ.Τ. µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α) περιγραφή της κατασκευής κεραίας,
β) ύψος του ιστού µε όλα τα κεραιοσυστήµατα επ’ αυτού,
γ) ακριβή τοποθεσία µε συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ
1987,
δ) φωτογραφίες της εγκατάστασης και του οικίσκου
µε το περιεχόµενο αυτού,
ε) υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των ως άνω.
H E.E.T.T. δηµοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήµατα τα οποία µεταδίδουν ή αναµεταδίδουν ραδιοφωνικές εκποµπές αυτής.
3. Μέχρι την αδειοδότηση από το Ε.Σ.Ρ., οι ως άνω νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί επιτρέπεται να εκπέµπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες θέσεις εφόσον:
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α) Τηρούν την κείµενη νοµοθεσία και τους προβλεπόµενους κανόνες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών.
β) Δεν προξενούν παρεµβολές στις συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάµεων, της Δηµόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νοµίµως
λειτουργούντος δικτύου.
γ) Τηρούν τους κανόνες ασφαλείας της αεροναυτιλίας.
4. Οι ως άνω δηλωθείσες κατασκευές κεραιών νοούνται ως νοµίµως λειτουργούσες µέχρι την εφαρµογή της
παραγράφου 1.
5. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και 77 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύουν.
Άρθρο 62
Ρυθµίσεις θεµάτων αδειοδότησης κεραιών
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
1. Οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 (Α΄
161), καθώς και η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προκειµένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκαταστήσει
για την κάλυψη του δικτύου τους, υποχρεούνται µέχρι
30.4.2015 να καταθέσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
2. Τα κεραιοσυστήµατα που χρησιµοποιούνται για τηλεοπτική ευρυεκποµπή µε αναλογική τεχνολογία επιτρέπεται να λειτουργούν προσωρινά µέχρι την ηµεροµηνία
παύσης αναλογικών εκποµπών ανά περιοχή απονοµής.
Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
Η περίπτωση κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
«κα. Μετά από καταγγελία αρµόδιας αρχής ή τρίτων ή
αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες
άσκησης ταχυδροµικών δραστηριοτήτων να συµµορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις
για τη διαπίστωση παραβίασης της ταχυδροµικής νοµοθεσίας, καθώς και των κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 17. Απευθύνει οδηγίες, συστάσεις και προειδοποιήσεις, επιβάλλει, κατ’ αποκλειστικότητα, πρόστιµα
και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των κυρώσεων που προβλέπονται στο ν.
3959/2011. Αντίστοιχες κυρώσεις δύναται να επιβάλει
σε επιχειρήσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ασκούν
ταχυδροµική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη,
κατά νόµο, Γενική ή Ειδική Άδεια.»
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4155/2013
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του
ν. 4155/2013 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέχρι την έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. της προκήρυξης
της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), οι
ραδιοφωνικοί σταθµοί που νοούνται ως νοµίµως λειτουργούντες, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 7

του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, δύνανται να χρησιµοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής, πέραν των
προβλεπόµενων στη σχετική άδεια ή στη βεβαίωση
που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του
ν. 2778/1999 (A΄ 295) ή στην αίτηση για χορήγηση της
βεβαίωσης ή σε κάθε άλλο έγγραφο της Αρχής που χορήγησε τη βεβαίωση και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, εφόσον λόγω γεωµορφολογικών ή άλλων ιδιοµορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη
του νοµού τον οποίο καλύπτουν. Οι δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής επιτρέπεται να βρίσκονται σε θέση και εντός νοµού γειτονικού αυτού που αναφέρεται στη βεβαίωση, που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του
ν. 2778/1999, µε σκοπό την αποκλειστική κάλυψη του νοµού της βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας και όχι την επέκταση της κάλυψης πέραν αυτού. Μετά την έκδοση της
προκήρυξης του προηγούµενου εδαφίου, οι ανωτέρω
ραδιοφωνικοί σταθµοί εξακολουθούν να δύνανται να
χρησιµοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής, εφόσον υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και µέχρι την έκδοση των σχετικών
αδειών ή απορριπτικών αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3592/2007.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση δευτερευουσών θέσεων
εκποµπής επιτρέπεται µετά από χορήγηση βεβαίωσης υποβολής σχετικής δήλωσης στη Γενική Γραµµατεία του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, υπό
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε άλλου νοµίµως λειτουργούντος
δικτύου ή υπηρεσίας.
3. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της προηγούµενης
παραγράφου ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει δήλωση στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων αίτηση για τη χρήση συγκεκριµένων θέσεων εκποµπής, συνοδευόµενη από τεχνική µελέτη, µε την οποία τεκµηριώνεται ότι δεν δηµιουργούνται επιζήµιες
παρεµβολές στους διαύλους συχνοτήτων της ΝΕΡΙΤ
Α.Ε., στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νοµίµως λειτουργούντα σταθµό, δίκτυο ή υπηρεσία. Η
τεχνική µελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνει
τα εξής στοιχεία: α) διάγραµµα ακτινοβολίας κεραιοσυστήµατος, β) ισχύ εκποµπής (eirp), γ) θεωρητική πεδιοκάλυψη της δευτερεύουσας θέσης εκποµπής, µε βάση
κατάλληλο αναγνωρισµένο πρότυπο, δ) λίστα µε τις ακριβείς συντεταγµένες (ΕΓΣΑ ’87) των θέσεων εκποµπής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω τεχνικής µελέτης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
4. Η ισχύς εκποµπής (eirp) από δευτερεύουσες θέσεις
εκποµπής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ της
θέσης εκποµπής από την οποία κάθε ραδιοφωνικός
σταθµός εξέπεµπε ήδη, σύµφωνα µε τη σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή τη βεβαίωση
νόµιµης λειτουργίας και τους οικείους χάρτες συχνοτήτων. Επιπλέον, η συχνότητα εκποµπής από δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής πρέπει να είναι συχνότητα για την
οποία ο σταθµός έχει λάβει σχετική άδεια ή βεβαίωση από το ΕΣΡ.
5. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της παραφράφου 1 µπορούν να υποβάλουν δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης

37
χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκποµπής εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η έκδοση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης θα γίνει
συνολικά µετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσµίας και µέχρι τότε δεν επιβάλλονται ούτε εφαρµόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστηµένες θέσεις εκποµπής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου. Μέχρι την αδειοδότηση από το ΕΣΡ, οι ως
άνω ραδιοφωνικοί σταθµοί επιτρέπεται να εκπέµπουν
στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις,
οι οποίες νοούνται ως νοµίµως λειτουργούσες, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφόσον δεν δηµιουργούνται
παρεµβολές στους διαύλους συχνοτήτων της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάµεων, της Δηµόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νοµίµως λειτουργούντος δικτύου.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση παρεµβολής διαπιστωµένης από την
Ε.Ε.Τ.Τ. ανάµεσα σε εκποµπή δευτερεύουσας θέσης και
εκποµπή κύριας θέσης διαφορετικών ραδιοφωνικών
σταθµών προστατεύεται η κύρια θέση ενώ ο ραδιοφωνικός σταθµός του οποίου η δευτερεύουσα θέση δηµιουργεί παρεµβολή σε πρωτεύουσα καλείται όπως άρει την
παρεµβολή.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24Α του
ν. 2075/1992 (Α΄ 129)
Η υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του
άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφει µηχανικός ότι η κατασκευή κεραίας βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτήριο νοµίµως υφιστάµενο,
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012, όπως ισχύει, ή σε κτήριο ή τµήµα κτηρίου, το
οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί
η κατεδάφισή του ή κατά τις κείµενες διατάξεις (ν.
3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013).»
Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων ΕΛ.ΤΑ.
1. Αρµόδια για την αναθεώρηση και την επέκταση ισχύος της άδειας, που έχει εκδοθεί µε την υπ’ αριθµ.
42709/19.11.2003 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, µε θέµα την «Αναθεώρηση της οικοδοµικής Άδειας κοπής δένδρων και
προσθήκης κατ’ επέκταση υφιστάµενου κτιρίου για τη
µεταστέγαση του Αυτοµατοποιηµένου Κέντρου Διαλογής Αττικής (Κ.Δ.Α.) ΕΛ.ΤΑ.», των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι Αττικής είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).
2. Η ίδια ως άνω Διεύθυνση, η οποία έχει εκδώσει και
την 17538/17.6.2005/Δ.Ο.Κ.Κ. Αναθεώρηση της ανωτέρω
Άδειας, έχει την αρµοδιότητα για την Ενηµέρωση του
Φακέλου της Άδειας αυτής µε τα σχέδια όπως κατασκευάσθηκε και λειτουργεί σήµερα και για την έκδοση Άδειας
Δόµησης εκτέλεσης εργασιών σχετικών µε την επισκευή, εκσυγχρονισµό, αλλαγή χρήσεων, προσθήκη και
επέκταση των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥ-

ΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛ.ΤΑ. στο ιδιόκτητο ακίνητό τους στο
Κρυονέρι Αττικής.
Άρθρο 67
Ρύθµιση θεµάτων τηλεφωνικών γραµµών
έκτακτης ανάγκης
1. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά
αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν
πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως τελών υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά για τη χρήση αριθµών σύντοµων κωδικών τηλεφωνικών κλήσεων,
υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων, λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού τους.
2. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή για τα Παιδιά SOS
«1056» και η Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραµµή
για Αγνοούµενα Παιδιά «116000» ορίζονται ως αριθµοί
κλήσης έκτακτης ανάγκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2744/1999
Το άρθρο 8 του ν. 2744/1999 (Α΄222) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Περιοχή δραστηριότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. Επέκταση Σχέσεις µε Ο.Τ.Α.
1. Η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. εκτείνεται στους
δήµους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται
στο εδάφιο θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010,
πλην των Δήµων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με σύµβαση, που θα συναφθεί µεταξύ της
Ε.ΥΔ.Α.Π. και του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α. που βρίσκεται
εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, δύναται να συµφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κατασκευασµένου δικτύου του
είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π.
και η ανάληψη από αυτήν, της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές του εν λόγω Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπει η σύµβαση. Μέχρι την υπογραφή σύµβασης η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης ανήκει αποκλειστικά στον
Ο.Τ.Α. και καµία υποχρέωση δεν γεννάται εις βάρος της
Ε.ΥΔ.Α.Π.. Η περιέλευση δικτύου κατά διαχείριση στην
Ε.ΥΔ.Α.Π δεν συνεπάγεται υποχρέωση αυτής για επενδύσεις επί του δικτύου το οποίο παραµένει στην κυριότητα του Ο.Τ.Α.. Τα δίκτυα αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στους εντός της περιοχής δραστηριότητας
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Ο.Τ.Α., µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π..
3. Με σύµβαση, που θα συναφθεί µεταξύ της
Ε.ΥΔ.Α.Π. και του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α., δύναται να επεκτείνεται η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. και σε άλλες
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περιφέρειες ή δήµους εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. για επενδύσεις, µόνο εφόσον εξασφαλίζεται εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατότητα χρηµατοδότησης της εταιρείας µε ίδια ή ιδιωτικά
κεφάλαια για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Η σύµβαση αυτή εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το τεχνικό και εξειδικευµένο προσωπικό ή µέρος
αυτού, που απασχολείται στις υπηρεσίες ύδρευσης και
αποχέτευσης των Ο.Τ.Α. ή των οικείων Δ.Ε.Υ.Α., των οποίων το δίκτυο περιέρχεται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά κυριότητα ή κατά διαχείριση, δύναται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, εν όλω ή εν
µέρει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. η οποία αναλαµβάνει τη µισθοδοσία του, σύµφωνα µε τους όρους που θα αναφέρονται
στη σύµβαση παραχώρησης. Η απόσπαση διενεργείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Στις περιοχές που η Ε.ΥΔ.Α.Π. αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης µε τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, θα ισχύει το νοµικό καθεστώς που
διέπει κάθε φορά την Ε.ΥΔ.Α.Π. µε εξαίρεση την τιµολογιακή πολιτική του άρθρου 3, η οποία θα καθορίζεται µε
τις ως άνω συµβάσεις.»
Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3164/2003
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μεταβιβάζεται µε δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρηµατικό αντάλλαγµα) κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Ελληνικό Δηµόσιο και κατά χρήση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η κυριότητα των δύο
οικοπέδων µε αριθµ. ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0 και
05 045 01 26 001/0/0 του Κτηµατολογικού Γραφείου Πειραιά µετά των επ’ αυτών κτισµάτων, ιδιοκτησίας Δήµου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, τα οποία είναι ελεύθερα
και απαλλαγµένα από κάθε βάρος, χρέος, προσηµείωση
υποθήκης, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, µεσεγγύηση, προσωπική ή πραγµατική δουλεία, απαλλοτρίωση και από
κάθε άλλο νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα και από κάθε
δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αµφισβήτηση,
σε εφαρµογή του από 4.10.2002 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη µεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Δηµάρχου Δραπετσώνας. Για µεταβίβαση της κυριότητας
των ανωτέρω ακινήτων στο Δηµόσιο εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή
στα κτηµατικά βιβλία. Επί των οικοπέδων αυτών για την
εφαρµογή του προγράµµατος της στεγαστικής αποκατάστασης των 150 οικογενειών της περιοχής Αγίου Διονυσίου Δραπετσώνας, των οποίων οι κατοικίες τους υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από το σεισµό του 1999 κατασκευάστηκαν τρεις πολυκατοικίες µε δαπάνες και επιµέλεια του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων. Το Ελληνικό Δηµόσιο και ο Δήµος Κερατσινίου Δραπετσώνας για τη µεταβίβαση αυτή απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής του οικείου φόρου δωρεάν παραχώρησης, φορολογικής ενηµερότητας, της ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ, την καταβολή του
προβλεπόµενου δικαιώµατος του Ταµείου Νοµικών, τέλους Κτηµατολογίου και των αναλογικών συµβολαιογραφικών αµοιβών (άρθρα 1(α) και 6 της Υ.Α. 100692/Β΄
1487/23.7.2009). Επιπλέον, ο Δήµος απαλλάσσεται
από την υποχρέωση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 4178/2013, προσκόµισης υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωσης µηχανικού, καθώς και τοπογραφικού
διαγράµµατος εξαρτηµένου από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων και εν γένει κάθε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που ορίζεται στον ανωτέρω νόµο.
Οι συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα αφορούν
τα οικόπεδα µε αριθµ. ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0, 05
045 01 26 001 /0/0, 05 045 01 27 010/0/0, 05 045 01 09
001/0/0, 05 045 01 09 002/0/0 θα καταρτιστούν ενώπιον
συµβολαιογράφου ορισµένου από το συµβολαιογραφικό
σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Για τη σύνταξη των οριζόντιων ιδιοκτησιών και
των αντίστοιχων κανονισµών το Ελληνικό Δηµόσιο έχει
τις ίδιες απαλλαγές που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 3164/2003 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι µονοµερείς συµβολαιογραφικές πράξεις παραίτησης από τα εµπράγµατα δικαιώµατα των ιδιοκτητών των
σεισµόπληκτων κατοικιών υπέρ του Δηµοσίου θεωρούνται πάγιες ως προς τα δικαιώµατά τους και οι ιδιοκτήτες, κατά παρέκκλιση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης οποιουδήποτε πολεοδοµικού ή φορολογικού πιστοποιητικού, συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και εν γένει βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου που ορίζει οποιοσδήποτε
νόµος που ισχύει ως σήµερα, το οποίο απαιτείται για τη
σύνταξη και υπογραφή τους, πλην των πιστοποιητικών
βαρών και διεκδικήσεων. Επίσης, απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου στη Δ.Ο.Υ.. Η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των οριστικών παραχωρητηρίων, καθώς και η δυνατότητα µεταφοράς των βαρών από το σεισµόπληκτο ακίνητο στο ακίνητο που θα παραχωρηθεί σε αντικατάσταση του παλαιού,
θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της
Νοµοθεσίας Δηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008)
1. Η παρ. 8 του άρθρου 22 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄
116) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται, µε
την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο
των εγγυητικών επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας
και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Η επιτροπή διαγωνισµού
πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας που
αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των
διαγωνιζοµένων επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκει-
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µένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από το διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια
αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 82 και επόµενα του παρόντος. Σε περίπτωση
που τα αρµόδια διοικητικά όργανα δεν ενεργήσουν τα
παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του παρόντος. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω
του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου
των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι
δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος
λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων
της υπηρεσίας.»
2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:
«22. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο µετά την 1.1.2013
και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιµών, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων»
(ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόµενα στη συνέχεια του
παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για
κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για τις συβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί πριν την
1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκεκριµένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιµών, η αναθεώρηση για
τα τρίµηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριµένα
Πρακτικά Διαπίστωσης Τιµών θα υπολογίζεται µε βάση
τον ακόλουθο τύπο:

Όπου:
ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
ΔΤν = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την περίοδο ν.
Τo = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
ΑΤο = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανάλυσης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα
µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
ΑΤα = H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε
βασικές τιµές του τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού
Διαπίστωσης.
ΓΔΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η
τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
ΓΔΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό Διαπίστωσης. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και

υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη
αναθεωρούµενο µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως
αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω
στο παρόν άρθρο.
β) Για τις συµβάσεις, που έχουν δηµοπρατηθεί µετά
την 1.1.2013 και δεν υπάρχουν εγκεκριµένα Πρακτικά
Διαπίστωσης Τιµών κατά την υλοποίησή τους, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:

Όπου:
ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.
ΔΑν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν.
Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε
βάση τις τιµές της αρχικής προσφοράς.
ΓΔΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο). Η
τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
ΓΔΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για
τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη
αναθεωρούµενο µέρος των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόµενα παραπάνω στο
παρόν άρθρο.
22.Α. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα τύπο:

όπου ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιµών Δηµοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)
µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων
δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις
των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους.
23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από τη ΓΓΔΕ. Η λειτουργία της ΕΔΤΔΕ αφορά µόνο στη διαπίστωση του ΓΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ
και στον υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού
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για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (ΓΔΤΚ) για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου.
24. Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των
τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως:
α) Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των
συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κ.λπ.), που συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες.
β) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για τη µονοσήµαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των
εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή
άλλων τεχνικών εργασιών όπως ενδεικτικά συντήρησης,
αποκατάστασης βλαβών, ενεργειακών παρεµβάσεων σε
υφιστάµενα έργα.
γ) Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού
εξειδικευµένου συστήµατος αναθεώρησης /αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των συµβάσεων έργων, καθώς και των συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών του
ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεσή τους, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές συµβάσεις.
δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα
του σχεδιασµού, του υπολογισµού, της εκτέλεσης, της
λειτουργίας, της συντήρησης και της επίβλεψης των τεχνικών έργων λαµβανοµένης υπόψη της χρήσης δοµικών προϊόντων εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε
φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και των
διεθνών πρότυπων.
ε) Η κατάρτιση και τήρηση ενός εθνικού µητρώου παραγωγών και προµηθευτών πάσης φύσεως υλικών και ειδών εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται σε δηµόσια έργα
και διαδικτυακής βάσης δεδοµένων των υλικών και εξοπλισµού που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις (CE, εθνική τεχνική έγκριση, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος,
κ.λπ.).
στ) Η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής των διαφόρων τύπων τεχνικών έργων για τη διαµόρφωση αξιόπιστων δεικτών και ιστορικών στοιχείων κόστους, µε βάση τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του
Δηµοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς
σκοπούς.
ζ) Η ανάπτυξη και διαρκής ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων µε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία/πληροφορίες απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣ ΤΠ
και ΤΙΜ ΤΕ.
25. Το Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τι-

µολόγησης Τεχνικών Έργων καλύπτει υποχρεωτικά τις
συµβάσεις µελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, που
ανατίθενται από αρχές ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και
των ΟΤΑ κάθε βαθµού και προαιρετικά τις συµβάσεις που
ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Η έναρξη
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων καθορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η ένταξη των ιδιωτικών έργων στο Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων µπορεί να γίνει µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
26. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση
και υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός Φορέας (Φορέας) µε την επωνυµία «Εταιρία
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων». Η Εταιρία αυτή θα έχει τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη που εµπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαµβανοµένων και των µελετών και υπηρεσιών
του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
άρθρου 87 του ν. 1943/1991 (Α΄50). Η Εταιρία θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
27. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων θα
συγχρηµατοδοτηθεί µε πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης µέσω αρµόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Για τη µεταφορά
τεχνογνωσίας, βάσεων δεδοµένων, τεχνικών προδιαγραφών, µεθόδων και διαδικασιών, ο Φορέας µπορεί να
συµβάλλεται µε Φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήµατα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικούς φορείς διεθνώς. Τα ιδρυτικά µέλη του
Φορέα, στελέχη και εκπρόσωποι περιλαµβανοµένων και
αυτών, που προσφέρουν υπηρεσίες για την αρχική ανάπτυξη του συστήµατος δεν µπορεί να χρηµατοδοτούνται
από τους πόρους αυτούς.
28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στη συγκρότηση της Εταιρίας και στη λειτουργία και διαχείριση του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ, στο δικτυακό
τόπο τήρησής του, στη δοµή, στο περιεχόµενο και στην
πρόσβαση σε αυτό, στα θέµατα της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρίας, της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων µερών στη Διοίκηση της Εταιρίας, των συµπράξεων της Εταιρίας µε άλλους φορείς του εξωτερικού, των
παρεχόµενων υπηρεσιών και στοιχείων, της τιµολόγησης και χρησιµοποίησης των εσόδων της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 59 του κ.ν. 3669/2008
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια
ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµοσίων ΄Εργων, από τις
άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής
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Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παράγραφο 2Α και από «αναγνωρισµένους οργανισµούς» κατά την έννοα του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 4281/2014 στο
πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από
το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους.»
4. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του
άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.)
λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του
παθητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά
την αφαίρεση, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των
«ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους
ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την
υποβολή της αίτησης.
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουµένων των βεβαιωµένων από ορκωτό ελεγκτή τιµολογηµένων απαιτήσεων.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δείκτες βιωσιµότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη
πρέπει να είναι Ι.Κ. /Σ.Υ. >0,4 και Κ.Ε. /Β.Υ.>0,6. Η µη κάλυψη ενός κατ΄ ελάχιστον των δεικτών βιωσιµότητας
συνεπάγεται την υποβάθµιση της εταιρείας κατά µία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα κατάταξης στην
τάξη, στην οποία κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, εφόσον µε τις οικονοµικές καταστάσεις της επόµενης
διαχειριστικής χρήσης που υποβάλλονται, σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 92 του παρόντος νόµου καλύπτει
τους Δείκτες Βιωσιµότητας, καθώς και τα ελάχιστα όρια
οικονοµικών και στελέχωσης.
Αν η εταιρεία µε τις οικονοµικές καταστάσεις και της
επόµενης διαχειριστικής χρήσης εξακολουθεί να µην καλύπτει τους δείκτες βιωσιµότητας:
Α) Αν εξακολουθεί να καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµι-

κά όρια της τάξης της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια
και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, υποβαθµίζεται περαιτέρω κατά µία τάξη.
Β) Αν δεν καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµικά όρια της
τάξης, της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον
Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα ελάχιστα όρια εµπειρίας, υποβαθµίζεται κατά µία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τα ελάχιστα οικονοµικά όρια.
Αν η εταιρεία µε µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις αποδείξει την κάλυψη των Δεικτών Βιωσιµότητας, µπορεί να επανακαταταγεί στην τάξη, της οποίας
κάλυπτε όλο το χρονικό διάστηµα από την αναθεώρησή
της τα ελάχιστα οικονοµικά όρια και τα λοιπά πλην των
Δεικτών Βιωσιµότητας κριτήρια κατά την αναθεώρησή
της. Η κατώτατη τάξη υποβάθµισης της εταιρείας, λόγω
µη κάλυψης των Δεικτών Βιωσιµότητας είναι η 2η τάξη.»
6. Η παρ. 9 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 καταργείται.
7. Η παρ. 11 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά σε προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του τελευταίου ηµερολογιακού τριµήνου πριν από την υποβολή της αίτησης µε
λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ηµέρα έκαστου ηµερολογιακού µήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να
βεβαιώνονται, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή.»
8. Στην παρ. 4 του άρθρου 107 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η εµπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του
Μ.Ε.ΕΠ., µε την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το
στέλεχος, είναι αποδεδειγµένα συνδεδεµένη ή συγγενής κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και υπό
την προϋπόθεση ότι µεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει
συναφθεί σχετικό συµφωνητικό παροχής υπηρεσιών.»
9. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του
κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Των ηλεκτρονικών µηχανικών, των ηλεκτρολόγων
µηχανικών, των ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισµού».
10. H περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του
κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) των Πτυχιούχων ΤΕΙ των ειδικοτήτων: Μηχανικών
Αυτοµατισµού Τ.Ε., Ηλεκτρονικών µηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε.,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης),
Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
και Πολυµέσων Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.,
Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε., Μηχανικών Λογισµικού Τ.Ε. και
Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε., καθώς και των κατόχων ισοτίµων και αντιστοίχων πτυχίων, στα έργα ηλεκτρονικού ε-
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ξοπλισµού.»
11. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 176 του κ.ν. 3669/2008
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισµός που θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγχων – επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγµάτων κατά τα στάδια µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
συνιστάται ως επιτροπή η Διοικητική Αρχή Φραγµάτων, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και είναι αρµόδια για τη
διασφάλιση της τήρησης και της συµµόρφωσης µε τις
διατάξεις του ως άνω Κανονισµού.»
Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για τα µηχανήµατα έργων και τα αγροτικά
µηχανήµατα
1. H παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα µηχανήµατα έργων
και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τα αγροτικά
µηχανήµατα ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη µηχανηµάτων έργων και του τεχνίτη αγροτικών µηχανηµάτων, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού αποδοχής αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος των τεχνιτών και γενικά κάθε θέµα που αφορά
στην άσκηση του επαγγέλµατός τους. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τα
συνεργεία µηχανηµάτων έργων και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα συνεργεία αγροτικών µηχανηµάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής µηχανηµάτων έργων και αγροτικών µηχανηµάτων, οι όροι και η διαδικασία αναγγελίας λειτουργίας
των συνεργείων επισκευής των οχηµάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρµόδια
όργανα για την έκδοση βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας,
η διαδικασία επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι κυρώσεις για
τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, η λειτουργία
των υφιστάµενων συνεργείων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 1575/1985 (Α΄ 229), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο,
τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων
έργων, που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούνται να λαµβάνουν προσωρινή άδεια λειτουργίας
από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών. Η άδεια χορηγείται µετά από σχετική αίτηση, η οποία για τα συνεργεία που λειτουργούν ήδη, υποβάλλεται εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της απόφασης
του τελευταίου εδαφίου. Τα συνεργεία, που ιδρύονται
µετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υποβάλλουν
τη σχετική αίτηση πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Σε
όσους εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και
επισκευής Μηχανηµάτων Έργων, χωρίς να έχουν την α-

παιτούµενη προσωρινή άδεια, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιµο χίλια (1.000) ευρώ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω συνεργείων, η διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης, ο
τρόπος διενέργειας των ελέγχων και επιβολής του παραπάνω προστίµου θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 111 του ν. 4199/2013
(Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης για την έγκριση τύπου µηχανηµάτων έργων που
θα υποβληθούν µέχρι τις 31.5.2015.»
Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
(κ.ν. 2882/2001)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν. 2882/2001, Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειµένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης
σηµασίας για την οικονοµία της χώρας είναι δυνατόν µε
ειδική απόφαση του Εφετείου, που δικάζει µε τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, να επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισµό και
την καταβολή της αποζηµίωσης. Με την απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη από το ακίνητο και η
άµεση παράδοση αυτού. Οι απαλλοτριώσεις του προηγούµενου εδαφίου κηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή. Αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά
τις πάγιες διατάξεις και η σχετική ανάγκη ανακύψει µεταγενέστερα, τότε, προκειµένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου αυτής, εκδίδεται ειδική πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου. Οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές απαλλοτριώσεις κηρύσσονται κατά τις πάγιες
διατάξεις, χωρίς να απαιτείται νέα κάθε φορά πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου. Με απόφασή του το Υπουργικό
Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί το αρµόδιο για την
κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην
κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου,
στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.»
2. H παρ. 4 του άρθρου 7Α του κ.ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν το δικαστήριο παράσχει την αιτηθείσα άδεια,
τότε η παράδοση του ακινήτου ενεργείται άµεσα και χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια, ο δε υπέρ
ου υποχρεούται να ζητήσει τον προσωρινό ή οριστικό
προσδιορισµό της αποζηµίωσης σε ένα (1) µήνα από την
κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης. Με την απόφαση
του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του
κατόχου από το ακίνητο, µε τον όρο της κατάθεσης στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την προηγούµενη παράγραφο 3, του ευλόγου τµήµατος της αποζηµίωσης. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν.
2882/2001), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµίωσης δύναται, στην περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, να
παρέχει έγγραφη εντολή στο Ταµείο Παρακαταθηκών
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και Δανείων να αποδώσει την κατατεθείσα αποζηµίωση
στον δικαιούχο χωρίς την προσκόµιση αναγνωριστικής
απόφασης αλλά µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά µε την κυριότητά του.»
Άρθρο 73
Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Νοµικών Προσώπων
Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων νοµικών προσώπων, τα οποία εκτελούν έργα εγγεγραµµένα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου, εάν στις αποφάσεις ένταξης των έργων
τους σε επιχειρησιακά προγράµµατα δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο, καλύπτονται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε εγγραφή διακριτών ενάριθµων έργων εντός των ορίων του
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισµός των δαπανών
αυτών ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε ποσοστό µέχρι 4% επί του προϋπολογισµού των εκτελούµενων έργων. Στην περίπτωση συνεχιζόµενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου έργων από προηγούµενα έτη ή διαφορετικές προγραµµατικές περιόδους, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται επί του ανεκτέλεστου προϋπολογισµού του έργου.
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 679/1977
Το άρθρο 12 του ν. 679/1977 (Α΄ 245) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτηµάτων υποχρεούνται
να ανέχονται την εκτέλεση, από τις υπηρεσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων, εντός των κτηµάτων των απαιτούµενων υπόγειων ή
επίγειων εργασιών για την κατασκευή δηµοσίων έργων.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδιαίτερα στην εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, στην
κατασκευή αντιπληµµυρικών, εγγειοβελτιωτικών έργων,
καθώς και εθνικού επιπέδου συγχρηµατοδοτούµενων
δηµοσίων έργων και έργων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. Για τα εντός εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων ακίνητα, η παρούσα εφαρµόζεται για τους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους και προκήπια (πρασιές),
καθώς και για τους χώρους των ακινήτων που βρίσκονται
εντός οικοδοµικών τετραγώνων και έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι (ΚΧ) ή κοινωφελείς (KΦ) από τα εγκεκριµένα σχέδια πόλης. Στις παραπάνω περιπτώσεις
διενεργείται, κατά το εφικτό, από τις αρµόδιες υπηρεσίες και η αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα
κατάσταση σε βάρος των πιστώσεων του οικείου έργου.
2. Αν από τις εργασίες αυτές προκύψει ζηµία το ποσό
της οφειλοµένης αποζηµίωσης ορίζεται µε πρωτόκολλο
που συντάσσεται από τον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε αποζηµίωση που καθορίζεται βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου έργου. Στην περίπτωση του

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 η αποζηµίωση αφορά µόνο τις ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν, πέραν
της αποκατάστασης των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση.
3. Κατά του πρωτοκόλλου χωρεί, εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίησή του µε επιµέλεια του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσφυγή παντός έχοντος έννοµο συµφέρον ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου το οποίο εκδίδει, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, οριστική επί της διαφοράς απόφαση, η οποία δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και στα
δηµόσια έργα, που εµπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία
και βρίσκονται ήδη στη φάση κατασκευής.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση του π.δ. 138/2009
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/2009 (Α΄185) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε µελετητής µπορεί να δεσµεύσει το πτυχίο
του σε µία µόνο εταιρεία µελετών. Η δέσµευση στερεί το
µελετητή του δικαιώµατος να υποβάλει εφεξής φακέλους συµµετοχής µε το ατοµικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύµβασης εκπόνησης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραµµατέας της, υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 76
Ρύθµιση θεµάτων της ανώνυµης εταιρείας
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2.2. του άρθρου 132 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή
και µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή µη, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις του νόµου. Ειδικά, για την απόκτηση ακινήτων µε απαλλοτρίωση εκδίδεται απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του
ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. νοείται πλέον η ιδρυόµενη
µε το παρόν εταιρεία.»
2. Στην παρ. 2.2. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α΄
216) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«(ε) Η συνιστώµενη µε το παρόν εταιρεία δύναται, σε
περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, να
χρηµατοδοτεί τους αρµόδιους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθµού για
την εκτέλεση έργων της αρµοδιότητάς της. Για την κατά
τα ανωτέρω χρηµατοδότηση απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3.5. του άρθρου 132 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Μέσα σε ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3.
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του παρόντος, το διοικητικό συµβούλιο της νέας εταιρείας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας εταιρείας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγράφει συνοπτικά τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων. Απόσπασµα της έκθεσης αυτής καταχωρίζεται ατελώς και αζηµίως στα οικεία
βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου, οµοίως δε ατελώς και αζηµίως πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές, χωρίς άλλη διατύπωση.»
4. Η παρ. 5.3. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.3. Οι οικοδοµικές άδειες των δηµόσιων κτιρίων που
ανεγείρονται µε ευθύνη της ανώνυµης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» εκδίδονται από την Υπηρεσία
Δόµησης της ανωτέρω εταιρείας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις που απαιτείται, µετά από
πρόταση της νέας εταιρείας, εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε
την οποία καθορίζονται οι πολεοδοµικοί και κτιριοδοµικοί όροι, κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη,
που µετά τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως επέχουν θέση οικοδοµικής αδείας.»
5. Προστίθεται στο άρθρο 132 του ν. 4199/2013 παράγραφος 6.5. ως εξής:
«6.5. Τα κάθε είδους, φύσης και µορφής, ουσιαστικά
και δικονοµικά προνόµια, απαλλαγές και ατέλειες του
Δηµοσίου, ισχύουν και υπέρ της ιδρυόµενης µε το παρόν
εταιρείας, µε εξαίρεση το φόρο προστιθέµενης αξίας,
για τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η απόκτηση, από την εταιρία, ακινήτων για την
ανέγερση δηµοσίων υποδοµών είτε µε επαχθή είτε µε
χαριστική δικαιοπραξία αντιµετωπίζεται φορολογικά ως
η απόκτηση ακινήτων απευθείας από το Δηµόσιο, για όσο χρονικό διάστηµα το µετοχικό της κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δηµόσιο.»
6. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:
«7. Η περιουσία των «Ταµείων Ανέγερσης Διδακτηρίων» (Τ.Α.Δ.), που καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 513/1976 (Α΄ 356), η οποία µεταβιβάσθηκε στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων, µεταβιβάζεται,
εφόσον χρησιµοποιείται ως εκπαιδευτική υποδοµή,
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, µε
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού
αυτού, οι οποίες µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζονται ατελώς στο αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο.»
Άρθρο 77
Ρύθµιση µετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων
της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
1. Επιτρέπεται η µετάταξη µόνιµου προσωπικού που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. όλων των βαθµών, καθώς
και κάθε άλλης επιχείρησης ή οργανισµού του δηµόσιου
τοµέα, όπως καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 ως τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 3812/2009, στην υπό την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Από της µετατάξεως του ενδιαφερόµενου τούτος καταλαµβάνεται από τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη λειτουργία της άνω ανώνυµης
εταιρίας. Η µετάταξη µπορεί να ζητηθεί και µε αίτηση
του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται στο φορέα που υπηρετεί.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του.
3. Οι ως άνω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του εποπτεύοντος
την υπηρεσία που υπηρετεί ο µετατασσόµενος η προς απόσπαση υπάλληλος Υπουργού, του εποπτεύοντος Υπουργού της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται
παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Στις συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων έργων, το αίτηµα για παράταση της συνολικής προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 48 της Κωδικοποίησης
της Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν.
3669/2008, Α΄ 116) πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον
ένα µήνα πριν από τη συµβατική λήξη του έργου (συνολική προθεσµία). Η έγκριση επί του αιτήµατος από την
Προϊσταµένη Αρχή δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών µηνών από την ηµέρα υποβολής του αιτήµατος του αναδόχου. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται και σε όλες τις εκκρεµείς συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων
έργων για αιτήµατα που είχαν κατατεθεί πριν από τη
συµβατική λήξη τους και η έγκριση από την Προϊσταµένη
Αρχή έχει δοθεί εντός τριµήνου από την αίτηση.»
Άρθρο 79
Ρυθµίσεις θεµάτων ποινικών ρητρών σε συµβάσεις
δηµοσίων έργων
Κατόπιν αιτήµατος αναδόχου δηµοσίου έργου για παράταση ενδεικτικής προθεσµίας αναστέλλεται η επιβολή
ποινικών ρητρών για υπέρβαση αυτής και τελικώς δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει επόµενη αποκλειστική προθεσµία σχετιζόµενη µε
την ενδεικτική, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τόσο της ενδεικτικής όσο
και της σχετικής αποκλειστικής προθεσµίας κατά τις κείµενες διατάξεις που διατηρούν την ισχύ τους.
Άρθρο 80
Οδοί διερχόµενες από ιδιοκτησίες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
και της ΔΕΗ ΑΕ
Εντός της υφιστάµενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
και, σύµφωνα µε το π.δ. 8/2012 (ΑΑΠ 65), σε γήπεδο κείµενο στα διοικητικά όρια του Δήµου Μυκόνου, όπως φαίνεται στο χάρτη κλίµακας 1:500 µε τα στοιχεία ΣΚΑ 45
του Παραρτήµατος Α', επιτρέπεται η κατασκευή υπο-
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σταθµού κλειστού τύπου GIS µε την ονοµασία Υποσταθµός Μυκόνου ΑΔΜΗΕ ΑΕ και µε κατάργηση τµήµατος υφιστάµενου ρυµιδίου περιβαλλόµενου από ιδιοκτησίες
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ και προσκύρωσή του στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε πράξη της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η
προσκύρωση του προηγούµενου εδαφίου υπόκειται σε
µεταγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 1056 ΑΚ.
Άρθρο 81
Συγκρότηση Κέντρου Επιχειρησιακής Ετοιµότητας
(Κ.ΕΠ.ΕΤ.) του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
συνιστάται Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιµότητας
(Κ.ΕΠ.ΕΤ.), το οποίο αποτελεί το πρώτο σηµείο αναφοράς για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειµένων των τοµέων του Υπουργείου. Το Κ.ΕΠ.ΕΤ.
συγκροτείται από υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα θέµατα οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας του
Κ.ΕΠ.ΕΤ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014
1. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εκκρεµείς δίκες
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δηµόσιο
υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διεξαγόµενες στο όνοµά του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα µέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση και µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
νόµιµα.»
2. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. Διαχείριση συµβάσεων Οδικού Δικτύου
Η αρµοδιότητα της διαχείρισης και χρηµατοδότησης
των εκτελούµενων συµβάσεων συντήρησης και έργων
του Οδικού Δικτύου, καθώς και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν µετά τις 26.3.2014, µε
βάση πιστώσεις εγκεκριµένες πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία, µεταφέρεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6
του ν. 4250/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αµοιβή των εκκαθαριστών, η οποία βαρύνει την υπό εκκαθάριση εταιρεία και
ανατρέχει στο χρόνο διορισµού τους.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εκκαθάρισης και πέραν της διετίας.»
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:
«θ. Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 14A του

ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται αναλόγως για τους εκκαθαριστές της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και
για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων
τους.
ι. Οι δαπάνες της εκκαθάρισης βαρύνουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με το πέρας της εκκαθάρισης το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο
άνευ ανταλλάγµατος µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων
για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).»
7. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µετά το πέρας της εκκαθάρισης, µεταφέρονται σε λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 83
Ρυθµίσεις για τη σύνδεση αυτοκινητοδρόµων µε
πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας
Τα πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας, καθώς
και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις, που δεν χαρακτηρίζονται ως Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, δεν επιτρέπεται να συνδέονται απ’ ευθείας µε τους κλειστούς
αυτοκινητοδρόµους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57).
Οι υφιστάµενες απ’ ευθείας συνδέσεις µε κλειστούς αυτοκινητόδροµους καταργούνται εντός τριµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, κατ' εφαρµογή των εγκεκριµένων µελετών ασφάλισης εκάστου αυτοκινητοδρόµου.
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2576/1998
Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 10
Αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές καταστροφές
Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζηµιών από
σεισµούς σε κτίρια εν γένει των νόµων 867/1979 (Α΄ 4),
1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54) και 1190/1981
(Α΄ 203) εφαρµόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια, που προκαλούνται από
πληµµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεµοστρόβιλους, τυφώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17). Τα ειδικότερα θέµατα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης
της έκτασης των ζηµιών, χορήγησης σχετικών δανείων
και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβανοµένων υπόψη των κανόνων και της νοµολογίας του ενωσιακού δικαίου περί
κρατικών ενισχύσεων. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1.6.2014.»
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Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4262/2014
Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114)
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαµόρφωση του
διαύλου που µεταφέρει περιεχόµενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών σε τµήµα της ΠΖ, εντός της οποίας
εκπέµπουν νοµίµως, επιτρέπεται η ψηφιακή αναµετάδοση του ανωτέρω διαύλου και από σηµεία εκτός αυτής,
µέσω Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής
(ΣΕΕ), οι οποίες εντάσσονται σε οµοσυχνοτικό δίκτυο εντός της ανωτέρω ΠΖ. Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση
επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) µετά από
υποβολή σχετικής δήλωσης από τον πάροχο δικτύου,
στον οποίο έχουν απονεµηθεί τα δικαιώµατα επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής, µε τα πλήρη στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ως άνω ΣΕΕ κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και µόνο εφόσον από τη
συγκεκριµένη εκποµπή δεν προκαλείται επιζήµια παρεµβολή σε άλλα νόµιµα δίκτυα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισµό, µε τον οποίο ρυθµίζεται η ως άνω διαδικασία.»
Άρθρο 86
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης
1. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου
παρ. 4 στοιχείο α΄ του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προθεσµία
για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση
αδειών ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2015.
Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου
παρ. 3 στοιχείο α΄ του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προθεσµία
για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων
περιεχοµένου ψηφιακής ευρυεκποµπής παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2015.
Άρθρο 87
Η παράγραφος 3 του άρθρου δέκατου έκτου του
ν. 4286/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Χορηγείται στο σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα µέχρι 31.3.2015 χωρίς παρακράτηση,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
β) Έως την ίδια ως άνω ηµεροµηνία χρηµατικές απαιτήσεις του σωµατείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δηµοσίου δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένες οφειλές αυτού στη Φορολογική Διοίκηση και στα
ασφαλιστικά ταµεία.
γ) Η περίπτωση β΄ ισχύει από 1.10.2014.»
Άρθρο 88
Ρυθµίσεις θεµάτων ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπώνται προσωρινά
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. µέχρι τριάντα (30) υπάλληλοι µε ει-

δικά προσόντα ή εµπειρία, ως προσωπικό έλξης και αµαξοστοιχιών από οποιαδήποτε υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα ή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ.. Η
διάρκεια της απόσπασης δύναται να ορίζεται µέχρι την
ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε. και ο χρόνος αυτής λογίζεται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπώµενου
στη θέση που οργανικά κατέχει. Η µισθοδοσία των αποσπωµένων, τα πάσης φύσεως επιδόµατα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..
Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 8 του κ.ν. 3669/2008
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, µε τις οποίες εγκρίνεται η δηµοπράτηση δηµοσίων έργων µε το σύστηµα µελέτη - κατασκευή και οι
οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
αυτής, παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 31.12.2015, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι
φάκελοι προσφορών των σχετικών δηµοπρασιών.»
Άρθρο 90
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011
Το άρθρο 53 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53
1. Οι Εκµεταλλευτές των λατοµείων αδρανών υλικών
που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς», οφείλουν
να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαµόρφωσης του
ανάγλυφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λατοµικών χώρων µέχρι το τέλος του Συµφώνου Εταιρικής
Σχέσης 2014- 2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).
2. Για την υπαγωγή στη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, οι εν λόγω εκµεταλλευτές πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να εξακολουθούν να είναι κύριοι ή µισθωτές των οικείων λατοµικών χώρων,
β) να έχουν υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) για τη διαµόρφωση του ανάγλυφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των λατοµικών χώρων των οποίων είναι κύριοι ή µισθωτές, και
γ) να µην έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ..
3. Τα εξορυσσόµενα κατά τις ως άνω εργασίες διαµόρφωσης του αναγλύφου αδρανή υλικά διατίθενται, στις
ποσότητες που προκύπτουν από τις υποβληθείσες
Μ.Π.Ε. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 ανωτέρω,
για:
α) τις εργασίες αποκατάστασης - αναδάσωσης και
β) την εκτέλεση δηµοσίων έργων µε σύµβαση παρα-
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χώρησης και δηµοσίων έργων που χαρακτηρίζονται εθνικής σηµασίας µε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Τα προκύπτοντα εξορυσσόµενα υλικά µπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις υφιστάµενες εντός των
λατοµικών χώρων ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται επίσης µέχρι το τέλος του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης
2014 - 2020 (ΕΣΠΑ 2014 - 2020).
4. Η λειτουργία των λατοµικών χώρων του παρόντος
άρθρου δεν µπορεί να παραταθεί πέραν της λήξης του
Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΕΣΠΑ 20142020).»
Άρθρο 91
«Κύρωση της Τροποποίησης 8 της υπ’ αριθµόν 4 από
6/1/2000 «Σύµβασης Παροχής Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων» (εφεξής «Σύµβαση ΑΩ») και της Τροποποίησης
12 της Κύριας Σύµβασης 001Β/2000 για την ναυπήγηση
νέων ΤΠΚ του Πολεµικού Ναυτικού»

Άρθρο Μόνο
Α.1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου τα παρατιθέµενα υπό στοιχείο Β΄ σχέδια Τροποποίησης 8 της «Σύµβασης Παροχής Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων» 04/2000

και Τροποποίησης 12 της Κύριας Σύµβασης 001Β/2000,
όπως αυτές έχουν µέχρι σήµερα τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες κρίνονται επωφελείς και συµφέρουσες για
το Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Παρέχεται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η πληρεξουσιότητα, εντολή και εξουσιοδότηση: α) να υπογράψει
τις παρατιθέµενες υπό στοιχείο Β΄ Τροποποιήσεις Συµβάσεων και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή τροποποίηση
των συµβάσεων αυτών, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και σε εκτέλεση του παρόντος νόµου, β) να
εξουσιοδοτεί περαιτέρω για την υπογραφή των υπό α΄
τροποποιήσεων και συναφών εγγράφων τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ.
3. Στις τροποποιήσεις που κυρώνονται µε τον παρόντα
νόµο περιλαµβάνονται και όλα τα συνηµµένα σε αυτές εµπιστευτικά τεχνικά παραρτήµατα στα οποία γίνεται
µνεία και τα οποία έχουν µονογραφηθεί από το ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΑΕΕ, όπου και φυλάσσονται τα σχετικά πρωτότυπα
κείµενά τους.
4. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπερισχύουν κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου. Για ό,τι δεν
ρυθµίζεται ειδικά στις κυρούµενες τροποποιήσεις συµβάσεων εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.
5. Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Σχέδια σύµβασης στην ελληνική γλώσσα:
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Άρθρο 92
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79),
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσµία της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 1836/1989 παρατείνεται έως 30 Ιανουαρίου 2015
για τους µισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.»
2. Στο άρθρο 59 του ν. 4277/2014 µετά τη φράση: «και
των νόµων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32»
προστίθεται φράση ως εξής: «, 2366/1995 άρθρο 3».
Άρθρο 93
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,
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