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Σκοπός του παρόντος µέρους είναι ο καθορισµός του
πλαισίου αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και
εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών
(υδατοδροµίων) µε την περιγραφή συγκεκριµένης διαδι-
κασίας για την έγκριση αίτησης και τεχνικού φακέλου, η
παρουσίαση των υποχρεώσεων του Φορέα Λειτουργίας
Υδατοδροµίου, οι απαγορεύσεις και περιορισµοί που ι-
σχύουν σε σχέση µε άλλα µέσα παροχής µεταφορικού
έργου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των υ-
δατοδροµίων, καθώς και οι συγκεκριµένοι κανόνες που ι-
σχύουν για την απο/προσθαλάσσωση αεροσκαφών σε υ-
δάτινα πεδία.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδροµίων στην
Ελλάδα αποτελεί καινοτόµα επενδυτική ευκαιρία µε ση-
µαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο
αλλά και συνολικά για τη χώρα. Οι προοπτικές αυτές ε-
δράζονται στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της
χώρας µας, µέσα από την εισαγωγή ενός νέου ευέλικτου
µεταφορικού µέσου τόσο για την πύκνωση των δροµο-
λογίων σε δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς όσο ό-
µως, και για την ανάδειξη νέων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δι-
ευκολύνεται και ενισχύεται η επισκεψιµότητα αποµακρυ-
σµένων περιοχών και η δικτύωση µεταξύ τους, µε στόχο
τη µεγιστοποίηση των υφιστάµενων τουριστικών τάσεων
αλλά και την ανάπτυξη νέων. 
Η χρήση των υδροπλάνων στην πολιτική αεροπορία ει-

σήχθη κατά τη δεκαετία του ’20, µιας και οι απαιτήσεις υ-
ποδοµών ήταν υποτυπώδεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλά-
δα χρησιµοποιήθηκε από τις εταιρείες της Ευρώπης ως
σταθµός προς τη Μέση, την Άπω Ανατολή και την Αφρι-
κή, αλλά και για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σε
ναυτικούς αερολιµένες (Φάληρο – Νέα Πέραµος, Μίκρα,
ακτές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια,
Σποράδες, Κύθηρα, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα,
Σύρος).
Η τελευταία πτήση έγινε λίγο πριν την έναρξη του Β’

Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ µεταπολεµικά η χρήση υδρο-
πλάνων µηδενίστηκε, αφού κατά τη διάρκεια του πολέ-
µου είχαν κατασκευαστεί αεροδρόµια και υπήρχε πλή-
θος αεροπλάνων.
Στην Ελλάδα επανεµφανίζονται το 2004, και έως το

2008 οπότε και αποχωρούν, πραγµατοποιούνται περί τις
18.500 πτήσεις µεταφέροντας περίπου 180.000 επιβά-
τες. Δηµιουργείται δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Ιο-
νίου, στο οποίο περιλαµβάνονται: τα Ιόνια νησιά (Κέρκυ-

ρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Παξοί), η Α-
θήνα και η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Καστοριά (λίµνες),
ενώ υπάρχει και σύνδεση µε το Πρίντεζι. Για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα δραστηριοποιήθηκαν και στο Αιγαίο,
συνδέοντας την Ίο, την Πάτµο και την Κάλυµνο µε το
Λαύριο.
Τα υδροπλάνα χαρακτηρίζονται ως τα πλέον κατάλλη-

λα µέσα µεταφοράς συνδυάζοντας την άµεση και ταχεία
εξυπηρέτηση των αεροπλάνων µε την ευελιξία των πλω-
τών µέσων. Λαµβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτή-
ρα της Ελλάδας και τις συγκοινωνιακές ανάγκες της, τα
υδροπλάνα µπορούν να αποτελέσουν ευέλικτη εναλλα-
κτική επιλογή για τις µεταφορές προσώπων και αγαθών.
Στις περιπτώσεις δε, των µικρών και αποµακρυσµένων
νησιών που στερούνται χερσαίου αεροδροµίου ή οι α-
κτοπλοϊκές συνδέσεις είναι εποχιακά ανεπαρκείς, τα υ-
δροπλάνα µπορούν να συµπληρώσουν τη µεταφορική ε-
ξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη σύνδεση
της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
Πέραν όµως από το σκοπό της διευκόλυνσης και διεύ-

ρυνσης της επισκεψιµότητας περιοχών τουριστικού εν-
διαφέροντος, τα υδροπλάνα εξυπηρετούν ανάγκες επεί-
γουσας και έκτακτης µετακίνησης, όπως αεροδιακοµι-
δής ασθενών, έρευνας και διάσωσης, µεταφοράς φορτί-
ου (φάρµακα, τρόφιµα, Τύπος, κ.λπ.). 
Περαιτέρω οι εγκαταστάσεις των υδατοδροµίων για

την εξυπηρέτηση υδροπλάνων είναι µικρής κλίµακας και
απαιτούν περιορισµένες υποδοµές, καθιστώντας την α-
νάπτυξη των υδατοδροµίων ευέλικτη λύση από άποψη
κόστους και τεχνικών έργων. 
Η ίδρυση των υδατοδροµίων, αποτελεί εποµένως ανα-

πτυξιακή προοπτική που µπορεί να επιφέρει διευρυµένα
οφέλη στις τοπικές, και όχι µόνο, κοινωνίες δηµιουργώ-
ντας νέες τουριστικές τάσεις και καλύπτοντας ταυτό-
χρονα κοινωνικές ανάγκες.

2) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, έχοντας το
συνολικό συντονισµό της διαδικασίας αδειοδότησης,
διαπίστωσε κατά τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθέ-
ντων αιτήσεων, συγκεκριµένα προβλήµατα στο ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο τα οποία οδηγούν σε σηµαντικές κα-
θυστερήσεις ως προς την τελική αδειοδότηση των υδα-
τοδροµίων.
Ως κύριο πρόβληµα, θεωρείται η έκδοση ενιαίας άδει-

ας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου στην οποία
περιλαµβάνονται απαιτήσεις που αφορούν το στάδιο της
λειτουργίας και τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι ως επί το
πλείστον αδυνατούν να ικανοποιήσουν στο αρχικό στά-
διο (πριν ακόµα να έχουν οριστικοποιήσει τη δυνατότητα
της ίδρυσης του υδατοδροµίου). Επίσης η ενιαία άδεια,
στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν διευκολύνει
τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι διαχωρί-
ζουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον µόνο για την ίδρυ-
ση ή µόνο για τη λειτουργία.
Επιπλέον, σηµαντικά ζητήµατα που έχουν εντοπιστεί

αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα και ειδικότερα την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση και κατάταξη των υδατοδρο-
µίων, µε συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, η περιβαλλο-
ντική αδειοδότησή τους να είναι µια ιδιαίτερα χρονοβό-



ρα διαδικασία. Προβλήµατα επίσης εντοπίστηκαν στην
παραχώρηση της παρόχθιας ζώνης λιµνών για την ανά-
πτυξη της χερσαίας υποδοµής, καθώς και στην έλλειψη
φορέα διαχείρισης της υδατικής επιφάνειας λίµνης, θέ-
µατα τα οποία προηγούνται της αδειοδότησης του υδα-
τοδροµίου και στα οποία δεν επιλαµβάνεται ο νόµος, κα-
θώς θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υπο-
βολή της αίτησης του υδατοδροµίου. Περαιτέρω, δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση στους ελέγχους ασφαλείας των υδα-
τοδροµίων, (aviation security) αρχής γενοµένης από τον
έλεγχο ασφάλειας επιβατών, προσωπικού, χειραποσκευ-
ών και προσωπικών αντικειµένων.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατατίθεται το πα-

ρόν µέρος στο σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του ι-
σχύοντος θεσµικού πλαισίου, ως η συνισταµένη των α-
πόψεων ευρείας διαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς, καθώς και µε το επιβατικό κοινό.

3) ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Οι προτεινόµενες διατάξεις, οι οποίες δεν αντιβαίνουν
στον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου
2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή
λιµενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηµα-
τοοικονοµική διαφάνεια των λιµένων, διευκολύνουν ση-
µαντικά την αδειοδότηση των υδατοδροµίων και στοχεύ-
ουν να αποτελέσουν ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο που
ευνοεί την ανάπτυξή τους.
Επιγραµµατικά, τα βασικά σηµεία που εισάγει το προ-

τεινόµενο µέρος του σχεδίου νόµου, σε σχέση µε το ι-
σχύον θεσµικό πλαίσιο (ν. 4146/2013), αφορούν:

• Δυνατότητα διαχωρισµού της διαδικασίας αδειοδό-
τησης σε δύο (2) στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ί-
δρυσης υδατοδροµίου, εφόσον το επιθυµεί, να διαφορο-
ποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκµετάλ-
λευσης του υδατοδροµίου. Η πρόταση αυτή αναµένεται
να επιταχύνει σε µεγάλο βαθµό την αδειοδότηση των υ-
δατοδροµίων, εισάγοντας µια απλούστερη, ευέλικτη και
ρεαλιστική διαδικασία, περισσότερο φιλική για τους εν
δυνάµει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και προω-
θεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ.

• Η άδεια ίδρυσης εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνοµα
Ο.Τ.Α. ή Λιµενικού Ταµείου ή Οργανισµού Λιµένος ή Φο-
ρέα ή Υπηρεσία του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.

• Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης για την ίδρυση υδατοδροµίου σε λιµένα, ανε-
ξαρτήτως της νοµικής προσωπικότητας που κατέχει ο
ενδιαφερόµενος (λιµένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη
διακριτική µεταχείριση που υπάρχει στο ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, του ν. 4146/2013. Επιπλέον τα υδατοδρόµια ως
«έργα και δραστηριότητες» κατατάσσονται εφεξής στην
υποκατηγορία Α2 (άρθρο 4/ του ν. 4146/2013 περιβαλλο-
ντικών αδειοδοτήσεων). Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό αλ-
λά και το άρθρο 2 του ίδιου νόµου απαιτείται διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε τη διεξαγωγή ΜΠΕ
και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), αλλά αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση τους είναι η οικεία Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση. Η δε έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της.

Κατά συνέπεια, η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδα-
τοδροµίων καθίσταται περισσότερο αποκεντρωµένη και
λιγότερο χρονοβόρα.

• Θεσµοθετείται η δυνατότητα χρήσης περιοχής του
λιµένα, ως εναλλακτική περιοχή ελιγµών υδροπλάνου
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µε τη σύµφωνη γνώµη
του λιµενάρχη µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, ώστε να
διασφαλίζεται η αδιάλειπτη πτητική λειτουργία των υ-
δροπλάνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

• Απλοποιούνται τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά δικαι-
ολογητικά έγγραφα του αιτούµενου αδείας υδατοδροµί-
ου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νοµοσχέδιο
χωρίς να γίνεται παραποµπή σε άλλες διατάξεις που α-
φορούν επιχειρήσεις άλλου είδους. 

• Ενισχύονται τα µέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρό-
µια, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, µε την ει-
σαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέµατα εκπαίδευσης προ-
σωπικού.

• Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιρια-
κές υποδοµές των υδατοδροµίων και προβλέπεται η χρή-
ση ευέλικτων εγκαταστάσεων.

• Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων α-
πό πλευράς Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανάλογα
µε το είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) µε απο-
τέλεσµα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

• Δίδεται η δυνατότητα τα τιµολόγια υπηρεσιών του υ-
δατοδροµίου προς τα υδροπλάνα να µην περιορίζονται
από κοινή υπουργική απόφαση αλλά να καθορίζονται α-
πό τον φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, ώστε να ε-
ξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των υδατοδροµίων, σύµφω-
να µε τις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς.

• Η Επιτροπή Επιθεώρησης Υδατοδροµίων λειτουργεί
πλέον περισσότερο ευέλικτα στις περιπτώσεις επανεπι-
θεώρησης υδατοδροµίου περιορίζοντας τις διοικητικές
διαδικασίες και το κόστος µετακίνησής της.

• Εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόµενο φο-
ρέα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου, το Δηµό-
σιο δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόµια είτε
στο όνοµά του είτε σε συνιστώµενους για το σκοπό αυτό
δηµόσιου χαρακτήρα φορείς.

4) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με την προώθηση του παρόντος µέρους του σχεδίου
νόµου για τα υδατοδρόµια, δηµιουργείται ένα ασφαλές
και ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
της αγοράς του νέου µέσου µε προτεραιότητα το σπάσι-
µο των υφιστάµενων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, µέ-
σα από τη απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης
των υδατοδροµίων.

H σπουδαιότητα της ανάπτυξης των υδατοδροµίων και
η δηµιουργία ενός σύγχρονου και πυκνού δικτύου υδα-
τοδροµίων, συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα µας
για λόγους κλιµατολογικούς, γεωµορφολογικούς, τουρι-
στικούς, κοινωνικούς και γενικότερα αναπτυξιακούς.

- Εισάγουν ένα καινοτόµο φιλικό και ευέλικτο µέσο µε-
ταφοράς µε συγκριτικά µικρό κόστος υποδοµών σε µια
χώρα που λόγω του γεωµορφολογικού ανάγλυφου, της
νησιωτικότητας και της εκτεταµένης ακτογραµµής της
όχι µόνο ενδείκνυται, αλλά και έχει σηµαντικές αναπτυ-
ξιακές προοπτικές. 
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- Είναι ο πιο γρήγορος και πιο άνετος τρόπος µεταφο-
ράς σε σχέση µε τα υπόλοιπα µεταφορικά µέσα: αυτοκί-
νητο, λεωφορείο, τρένο, πλοίο. Για τα δε αεροπλάνα,
χαρακτηρίζονται ως συµπληρωµατικά για µακρινές απο-
στάσεις ενώ είναι υποκατάστατα για τις κοντινές και ιδι-
αίτερα σε νησιά που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόµιο.

- Δηµιουργούνται υπεραξίες και νέες ευκαιρίες στους
Οργανισµούς Λιµένων και τα Λιµενικά Ταµεία από την
λειτουργία στους χώρους τους υδατοδροµίων ως µέρος
του συνόλου των εγκαταστάσεων τους, ενισχύοντας
έτσι τον θεσµικό τους ρόλο.

- Προωθείται η τουριστική αγορά στην ευρύτερη περιο-
χή των λιµένων αλλά και σε περιοχές οι οποίες µέχρι σή-
µερα δεν ήταν ούτε εύκολα και γρήγορα προσβάσιµες,
αλλά ούτε και δηµοφιλείς τουριστικοί προορισµοί (σύν-
δεση Κέντρου µε την Περιφέρεια, έµφαση στη Νησιωτι-
κότητα και σπάσιµο της αποµόνωσης των αποµακρυσµέ-
νων νησιών) και µάλιστα καθ’ όλη της διάρκεια του έτους
(µεγέθυνση της τουριστικής σεζόν).

- Λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τα υπάρχοντα µε-
ταφορικά µέσα, προάγοντας τις συνδυασµένες µεταφο-
ρές και συνεπώς τη µεγιστοποίηση του τουριστικού
προϊόντος. Έτσι, σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία της
κρουαζιέρας, δηµιουργείται η δυνατότητα της καλύτε-
ρης εξυπηρέτησης αλλά και της επισκεψιµότητας περισ-
σότερων τουριστικών περιοχών (ανάδειξη νέων τουρι-
στικών τάσεων).

- Δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας τόσο σε αυτόν
καθ’ αυτόν τον κλάδο των αεροµεταφορών όσο και σε
κλάδους που εξαρτώνται απ’ αυτόν (ανάδειξη και ανά-
πτυξη της τοπικής οικονοµίας).

- Αναµένεται να συνδράµουν σηµαντικά στις διαδικα-
σίες έρευνας και διάσωσης ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένα
νησιά του Αιγαίου.

- Δεν έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του αέ-
ρα, στην ποιότητα των υδάτων, στην άγρια ζωή, την αλι-
εία, το υδρολογικό ισοζύγιο και την ηχορύπανση σε σχέ-
ση µε τις άλλες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα
στα λιµάνια και τις λίµνες. Επιπλέον, έχουν το µικρότερο
περιβαλλοντικό αποτύπωµα σε σύγκριση µε άλλα µέσα
µεταφοράς, ενώ µπορούν να συµβάλλουν τα µέγιστα
στην προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης ακόµη και στην
περίπτωση καλών εφαρµογών Κυκλικής Οικονοµίας –
Circular Economy (εξοικονόµηση καυσίµων και ορυκτών
πόρων) δηλαδή στην ταυτόχρονη προστασία των φυσι-
κών πόρων και τη διατήρηση των φυσικών αποθεµάτων
µε αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές οικονοµίες.

- Μπορούν να συνδέσουν εγχώριους τουριστικούς
προορισµούς µε γειτονικούς εξωχώριους και αντίστρο-
φα και µάλιστα µε απευθείας ναυλωµένες πτήσεις.

- Τέλος, ενθαρρύνουν την εµπλοκή του α΄ και β΄ βαθ-
µού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε χωρικά επιχειρηµατι-
κά σχήµατα στον τοµέα των Μεταφορών αποδίδοντάς
της σηµαντικούς πόρους για την ευηµερία των κατοίκων
µέσα από την αποσυγκέντρωση δικαιοδοσιών, αρµοδιο-
τήτων και πόρων (Περιφερειακή Αποκέντρωση) τονώνο-
ντας την τοπική οικονοµία, αναδεικνύοντας τη «Νησιωτι-
κότητα» και ιδιαίτερα τους ακριτικούς αποµακρυσµένους
προορισµούς προς την κατεύθυνση της περιφερειακής
ανάπτυξης.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο 1
Ορισµοί

Περιλαµβάνονται οι απαραίτητοι ορισµοί που ισχύουν
για την ευχερή εφαρµογή του παρόντος: Άδεια ίδρυσης
υδατοδροµίου, Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου, Αερο-
µεταφορέας, Αεροπορική ηµέρα, Αεροσκάφος, Αποθα-
λάσσωση, Δ.Κ.Α.Σ, Εγχειρίδια Υδατοδροµίου (Εγχειρίδιο
λειτουργίας Υδατοδροµίου, Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδα-
τοδροµίου, Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσε-
ων Ανάγκης), Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής
Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.), Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ
Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/
V.M.C.), Περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου, Περιοχή ελλι-
µενισµού αεροσκαφών, Περιοχή κίνησης υδατοδροµίου,
Προσθαλάσσωση, Πτήσεις γενικής αεροπορίας, Πτήση
VFR (VFR Flight), Σύµβαση παραχώρησης, Σύµβαση υδα-
τοδροµίου, Σύστηµα W.G.S.-84, Τύποι υδατοδροµίων, Υ-
δάτινο πεδίο, Υδατοδρόµιο, Φορέας Διοίκησης, Λειτουρ-
γίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα, Φορέας Λειτουργίας Υ-
δατοδροµίου.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής

Ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρ-
µόζονται σε όλα τα υδατοδρόµια, στα οποία εξυπηρε-
τούνται πτήσεις δηµόσιων αεροµεταφορών, γενικής αε-
ροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δηµόσιο, α-
πό οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθµού, α-
πό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ε-
νώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις Υδατοδροµίων

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι για τη λειτουργία των
υδατοδροµίων απαιτείται η κατάλληλη υποδοµή σε λιµε-
νικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ο απαιτού-
µενος εξοπλισµός που περιγράφεται στην περίπτωση ιβ΄
του άρθρου 16 του παρόντος, η κατασκευή των οποίων
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδια-
γραφές, τους κανονισµούς και τη σχετική κείµενη νοµο-
θεσία. Επισηµαίνεται ότι για το σχεδιασµό των απαιτού-
µενων εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ο τύπος του υδατοδροµίου. Ειδικότερα, για τους χώρους
από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι αναµονής προ
του ελέγχου εισιτηρίων, παράδοσης / παραλαβής απο-
σκευών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπρο-
σωπίας, ελέγχου ασφαλείας επιβατών / αποσκευών, χώ-
ροι αναµονής για επιβίβαση, χώροι υγιεινής κ.λπ..
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτή-

σεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, των χώρων αναµο-
νής και των χώρων υγιεινής, προκειµένου να διασφαλί-
ζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-

φασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία µπορεί
να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρα-
γράφου 2, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιρια-
κών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω
προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εσωτερικού σε θα-
λάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών, µπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες
απαιτήσεις της παραγράφου 2 και να καθορίζονται θέµα-
τα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επι-
πλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρό-
µια εσωτερικού σε λίµνη.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-

φασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Με-
ταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την
οποία µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες
απαιτήσεις και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτι-
ριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέ-
ρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύ-
λες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες απαι-
τήσεις και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών
και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προ-
βλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύλες) σε
λίµνη.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-

φασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Με-
ταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσω-
τερικών, µε την οποία καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατο-
δροµίου (εσωτερικού ή εξωτερικού / πύλη).

Άρθρο 4 
Γενικές διατάξεις

Στην παράγραφο 1 ορίζεται, ότι η άδεια ίδρυσης υδα-
τοδροµίου χορηγείται µόνο στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρό-
σωπα δηµόσιου δικαίου, σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, κα-
θώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποί-
ων την πλειοψηφία των µετοχών έχει το Δηµόσιο ή νοµι-
κά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού
(δηµόσιος φορέας). Επίσης, προβλέπεται η έκδοση κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την ο-
ποία χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου. Για υδατο-
δρόµιο σε λίµνη, η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστι-
κά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στο
δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις

οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή (που έχει
καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβόλιο πλοί-
ων, που αποτελεί συχνά πεδίο ασκήσεων των ενόπλων
δυνάµεων, που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστά-
σεων, όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες
είναι δυσµενείς και δηµιουργούν σηµαντικό ύψος κύµα-
τος).
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-

φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, µε την οποία δύναται ένα υδατοδρόµιο να οριστεί
ως σηµείο εισόδου-εξόδου.

Στην παράγραφο 4 αναφέρεται, ότι, η λειτουργία των
υδατοδροµίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέ-
πεται µόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
Στην παράγραφο 5 αναφέρεται, ότι, για όλα τα υδατο-

δρόµια και τα υδάτινα πεδία εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Εθνικού Προγράµµατος Ασφαλείας Πολιτικής Αερο-
πορίας στους τοµείς που τα αφορούν. Επίσης, αναφέρε-
ται ότι η εκτέλεση δηµοσίων µεταφορών από αεροµετα-
φορείς προϋποθέτει την έγκριση του προβλεπόµενου α-
πό τον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας προγράµµατος ασφάλειας αεροµεταφορέα, ενώ για
υδατοδρόµια στα οποία η αστυνόµευση διενεργείται από
το Λιµενικό Σώµα, όπου στον Εθνικό Κανονισµό Ασφά-
λειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Α-
στυνοµία, νοείται το Λιµενικό Σώµα. Τέλος, αναφέρεται
ότι για την έγκριση του προγράµµατος ασφαλείας του υ-
δατοδροµίου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Λιµενι-
κού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται, ότι, για όσα θέµατα δεν

ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορι-
κού Δικαίου (ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4014/2011.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται, ότι, ο φορέας λειτουργίας

υδατοδροµίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη δια-
χείριση και λειτουργία των υποδοµών και υπηρεσιών του
υδατοδροµίου και ότι φέρει την ευθύνη για το συντονι-
σµό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούµενων επιχειρή-
σεων οι οποίες λειτουργούν µέσα στα όρια του υδατο-
δροµίου.
Στην παράγραφο 8 αναφέρεται, ότι, στα υδατοδρόµια

εξωτερικού επιτρέπεται η πραγµατοποίηση πτήσεων ε-
σωτερικού και απευθείας πτήσεων προς και από χώρες
που έχουν κυρώσει και εφαρµόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν
(Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της
διενέργειας των προβλεπόµενων ελέγχων. Πτήσεις από
και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σέν-
γκεν πραγµατοποιούνται µέσω διεθνούς αερολιµένα ή α-
ερολιµένα ή λιµένα ή υδατοδροµίου που έχει χαρακτηρι-
στεί ως νοµοθετηµένο σηµείο (πύλη) εισόδου-εξόδου
για τη χώρα.
Στην παράγραφο 9 προβλέπεται, ότι, στη σύµβαση πα-

ραχώρησης αναφέρονται λεπτοµερώς οι αρµοδιότητες
και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών για
την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα.
Στην παράγραφο 10 ορίζεται, ότι, αν σε περιοχή ελιγ-

µών υδατοδροµίου περιλαµβάνεται περιοχή λιµένα, η
χρήση της περιοχής ελιγµών επιτρέπεται ύστερα από έ-
γκριση της οικείας Λιµενικής Αρχής και µε ευθύνη του
χειριστή του υδροπλάνου.
Στην παράγραφο 11 ορίζεται, ότι, η άδεια ίδρυσης υ-

δατοδροµίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρο-
µίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων

Διευκρινίζεται ότι, η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί
να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων,
καθώς και στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµοσίου και ι-
διωτικού τοµέα, εφόσον πληρούνται οι επιµέρους κείµε-
νες διατάξεις.
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Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου

Άδειας Λειτουργίας Υδατοδροµίου

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-
φασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία χορη-
γείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου. Προκειµένου
για υδατοδρόµιο σε λίµνη, η άδεια υδατοδροµίου προ-
βλέπεται να χορηγείται µε έκδοση απόφασης αποκλει-
στικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Προ-
κειµένου δε, για λίµνες που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο
Natura 2000, η άδεια ίδρυσης προβλέπεται να χορηγείται
µε έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην παράγραφο 2 ορίζετα, ότι άδεια λειτουργίας υδα-

τοδροµίου χορηγείται µόνο σε φορείς που έχουν την έ-
δρα τους στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα που έχουν
την κατοικία τους στην Ελλάδα. Επ’ αυτών εφαρµόζο-
νται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως ισχύει. Επίσης, προβλέ-
πεται ότι σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας α-
πό πρόσωπο, που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε
χώρα εντός της ευρωπαϊκής ένωσης, ορίζεται µε την αί-
τηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή ε-
δρεύει στη χώρα και δηλώνονται τα στοιχεία του.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται, ότι, άδεια λειτουργίας υ-

δατοδροµίου χορηγείται τόσο σε δηµόσιο φορέα, όσο
και σε ιδιωτικών συµφερόντων ανώνυµη εταιρεία, σε
Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε., σε Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε., εφόσον ο διευθύνων
σύµβουλος και κάθε µέλος του διοικητικού της συµβου-
λίου στην ανώνυµη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχει-
ριστής στις λοιπές, πληροί συγκεκριµένες προϋποθέ-
σεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά.
Στην παράγραφο 4, καθορίζονται αναλυτικά τα δικαιο-

λογητικά που υποβάλλονται για την εξακρίβωση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία για
την υποβολή των αιτήσεων, για την κίνηση της προβλε-
πόµενης διαδικασίας και τελικώς για την εισήγηση για
την έκδοση της «Άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου» ή «Ά-
δειας λειτουργίας υδατοδροµίου» το Τµήµα Εναερίων
Μεταφορών της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.).
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται λεπτοµερέστερα οι

αρµοδιότητες του Τ.Ε.Μ. σχετικά µε την παραλαβή της
αίτησης και των δικαιολογητικών, την εξέταση της πλη-
ρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συµπλήρωση των
αναγκαίων δικαιολογητικών, τη διαβίβαση αντίγραφων
στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµόδιες υπηρεσίες,
τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών και
συναρµόδιων Υπουργείων, την εισήγηση υπογραφής κοι-
νής υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας στον αι-
τούντα, τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση
τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και τέλος την ενη-
µέρωση του ενδιαφερόµενου σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετι-
κές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυ-
στέρησης ή αδυναµίας παροχής άδειας.

Άρθρο 8
Τεχνικός Φάκελος Υδατοδροµίου

Στην παράγραφο 1 αναφέρονται τα περιεχόµενα του
Τεχνικού Φακέλου, ανάλογα µε την άδεια υδατοδροµίου
(ίδρυσης ή λειτουργίας), ο οποίος κατατίθεται στο σύνο-
λό του σε ηλεκτρονική µορφή σε δέκα (10) αντίγραφα.
Επιπλέον, κατατίθενται σε έντυπη µορφή τα ακόλουθα:
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου, β) αντίγραφο
της υποβληθείσης στην αρµόδια φορολογική Αρχή, δή-
λωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης µεταβολής εργα-
σιών επιτηδεύµατος, µε αντικείµενο την ίδρυση ή λει-
τουργία υδατοδροµίου, γ) αποδεικτικό παραβόλου, δ) ο-
ρισµός νοµίµου εκπροσώπου ή αντικλήτου. ε) Ναυτικό
Χάρτη, στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(Γ.Υ.Σ.), ζ) οριζοντιογραφία του χώρου του υδατοδροµί-
ου, η) κάτοψη κατάλληλης κλίµακας των υποδοµών του
υδατοδροµίου, θ) απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λει-
τουργίας και Εκµετάλλευσης του Λιµένα ή του κατά νό-
µο αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου, ι)
σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισµένη Χερσαία Ζώνη
Λιµένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραµµα, οι συντεταγ-
µένες του οποίου θα είναι εξαρτηµένες από το Κρατικό
Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), ια) πράξη παραχώρησης του χώρου
για τη λειτουργία υδατοδροµίου, ιβ) επιχειρηµατικό σχέ-
διο, ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ιδ) Εγχειρίδιο Λει-
τουργίας Υδατοδροµίου (Water Aerodrome Manual), ιε)
Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program), ιστ) «Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Κατα-
στάσεων Ανάγκης» (Emergency Plan), ιζ) βεβαίωση α-
σφαλιστικής κάλυψης και ιη) σύµβαση υδατοδροµίου.
Επίσης, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η καταβολή

του παραβόλου υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται, κατά παρέκ-
κλιση από κάθε άλλη διάταξη, ειδικός λογαριασµός στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, στον οποίο πε-
ριέρχονται τα ποσά των παραβόλων και προβλέπεται έκ-
δοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από ει-
σήγηση του Τ.Ε.Μ., µε την οποία καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης των εσόδων του
ειδικού λογαριασµού και δύναται να καθορίζεται διαφο-
ρετικό χρηµατικό ύψος του ως άνω παραβόλου ανάλογα
µε τον πληθυσµό και την τουριστική ανάπτυξη κάθε πε-
ριοχής.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται, ότι, τα δικαιολογητικά συ-

ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή αν έχουν εκδοθεί
στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι το Εγχειρίδιο Λειτουρ-

γίας Υδατοδροµίου εγκρίνεται από το Διοικητή της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  όταν πρόκειται για «Άδεια
λειτουργίας υδατοδροµίου», ενώ προεγκρίνεται από το
Τ.Ε.Μ. όταν πρόκειται για «Άδεια ίδρυσης υδατοδροµί-
ου». Επίσης, ορίζεται ότι το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδα-
τοδροµίου και το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Κατα-
στάσεων Ανάγκης εγκρίνονται από τον Διοικητή της Υ-
πηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µετά τη σύµφωνη γνώ-
µη του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας του Αρχηγείου Αρ-
χηγού του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο-
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µίας για θέµατα που εµπλέκονται, ανάλογα µε τη λει-
τουργία του Υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη
αντίστοιχα. Τέλος, αναφέρεται ότι ο φορέας λειτουργίας
υποχρεούται να διατηρεί στο υδατοδρόµιο αντίγραφα
των εγκεκριµένων Εγχειρίδιων Υδατοδροµίου σφραγι-
σµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας και προβλέπεται η διαδικασία τροπο-
ποίησής τους.

Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότη-
σης, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του
τεχνικού φακέλου για την αίτηση χορήγησης άδειας ί-
δρυσης υδατοδροµίου. Επίσης, ορίζεται ότι στο Εγχειρί-
διο Λειτουργίας Υδατοδροµίου θα περιγράφεται γενικά
η οργανωτική δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υ-
δατοδροµίου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του παρόντος,
ενώ για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου α-
παιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από
το Τ.Ε.Μ..

Άρθρο 10
Παράβολο

Καθορίζεται το ύψος του παραβόλου της περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 στα δύο χιλιάδες πε-
ντακόσια (2.500) ευρώ.

Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση 

άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου

Καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του τε-
χνικού φακέλου για την αίτηση χορήγησης άδειας λει-
τουργίας υδατοδροµίου. Επίσης, ορίζεται ότι στο Εγχει-
ρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου θα περιγράφεται ανα-
λυτικά η οργανωτική δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας
του υδατοδροµίου και το απαιτούµενο προσωπικό, σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα Ι του παρόντος, ενώ για τη χο-
ρήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται έ-
γκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας από τον Διοικητή
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έγκριση του Προ-
γράµµατος Ασφαλείας και του Σχεδίου Αντιµετώπισης
Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος. Επίσης, γίνεται
πρόβλεψη ώστε η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης να
υποβάλλεται από τον αιτούντα µετά το θετικό πόρισµα
της Επιτροπής υδατοδροµίων.

Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών

Στην παράγραφο 1 ορίζεται, ότι, µε την υποβολή της
αίτησης και του τεχνικού φακέλου και µε την προϋπόθε-
ση ότι τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το ο-
ποίο αναλαµβάνει την επικοινωνία µεταξύ των ενδιαφε-
ροµένων και των υπηρεσιών, ελέγχει τις παρατηρήσεις
και τις χρονικές αποκρίσεις και ενηµερώνει τους αρµοδί-
ους όλων των υπηρεσιών, διαβιβάζει εντός πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών αντίγραφο του φακέλου στις αρµόδιες
υπηρεσίες (Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

(Γ.Ε.Α.), αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρ-
µόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων Λι-
µενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παρόχθιας
ζώνης και των υδάτων της λίµνης, αρµόδιες Διευθύνσεις
Αερολιµένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έ-
κνοµες Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυ-
τιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), αρµό-
διες σε θέµατα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται, ότι, οι Υπηρεσίες της πα-

ραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέ-
λου επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς τους και εντός
προθεσµίας είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών: (α) α-
ποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογηµένη γνωµοδότηση α-
ποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις και πε-
ριορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, (β) το
Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει στη συνέχεια έγγραφο στον ενδιαφε-
ρόµενο σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισµών από
τις υπηρεσίες της παραγράφου 1.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται επίσης, ότι, µε την υποβο-

λή της αίτησης και του τεχνικού φακέλου, το Τ.Ε.Μ. δια-
βιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών αντίγραφο
του φακέλου στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, µόνο
στην περίπτωση που το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., προκει-
µένου να επιβεβαιώσει την ισχύ της υπάρχουσας
Α.Ε.Π.Ο. βάσει της θέσης, των υποδοµών, των χαρακτη-
ριστικών του υδατοδροµίου, κ.λπ., εντός προθεσµίας εί-
κοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών. 
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η διαδικασία περιβαλλο-

ντικής αδειοδότησης του υδατοδροµίου και οι σχετικές
προθεσµίες.
Στην παράγραφο 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγη-

σης βεβαίωσης αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης
του φακέλου εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από το
πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 2, µε βάση τις
αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης
του φακέλου των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια περιβαλλο-
ντική αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την
επιστρέφει στον ενδιαφερόµενο.
Στην παράγραφο 6 καθορίζεται, ότι, µετά την έκδοση

της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου, ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισµού
του άρθρου 16, ώστε το υδατοδρόµιο να είναι έτοιµο
προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του πα-
ρόντος και ενηµερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανω-
τέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδροµίων
του άρθρου 14, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υ-
δατοδροµίου εντός προθεσµίας είκοσι (20) εργάσιµων η-
µερών.
Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να ζητήσει

νέα επιθεώρηση, µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών πα-
ρεµβάσεων επί των ευρηµάτων τυχόν αρνητικής διοικη-
τικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής
νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλ-
λεται ποσό παραβόλου, το χρηµατικό ύψος του οποίου
ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, το οποίο προβλέ-
πεται να τροποποιείται µε έκδοση κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών.
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Στην παράγραφο 7 αναφέρονται τα όσα ελέγχονται ι-
δίως κατά την ως άνω επιθεώρηση.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται, ότι, µετά την αποστολή

στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσµατος της επιτροπής κι εφόσον
το υδατοδρόµιο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, το
Τ.Ε.Μ. εισηγείται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών τη
σχετική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 για
έκδοση άδειας υδατοδροµίου.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι, αρµόδιοι υπάλληλοι,

οι οποίοι παραβιάζουν τις προθεσµίες των παραγράφων
1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του παρόντος, ελέγχονται πειθαρχι-
κά και ότι, η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παρα-
πάνω προθεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παρά-
πτωµα κατά των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων,
το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού α-
ντίστοιχου αποδοχών δύο (2) µηνών.

Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας – 

τροποποίηση στοιχείων αδειών

Καθορίζεται η αόριστη διάρκεια ισχύος της άδειας ί-
δρυσης, η οποία ανακαλείται αν για δύο (2) συναπτά έτη
δεν παρουσιάζεται πτητικό έργο, και της άδειας λειτουρ-
γίας υδατοδροµίου, η οποία δεν µπορεί να ορίζεται µι-
κρότερη των πέντε (5) ετών και καθορίζεται από τη σύµ-
βαση µεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και εκεί-
νου που, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα
µε το ν. 4412/2016, η οποία υποχρεωτικά εµπεριέχει τη
λειτουργία υδατοδροµίου και όχι µόνο τη µίσθωση χώ-
ρου. Τέλος, αναφέρονται θέµατα που αφορούν τη δυνα-
τότητα τροποποίησης στοιχείων των αδειών.

Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδροµίων – 
επιθεωρήσεις υδατοδροµίων

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής
Υδατοδροµίων, καθώς και οι συµµετέχοντες σε αυτήν, ε-
νώ η συγκρότησή της προβλέπεται να γίνεται µε έκδοση
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται το έργο της Επιτροπής και

η συµµετοχή σε περίπτωση επανεπιθεώρησης.
Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι, µε απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζεται επιπλέον
κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη
θητεία και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, την αναπλή-
ρωση των µελών της, τον τρόπο διενέργειας των ελέγ-
χων και επιθεωρήσεων.
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι, για τη συµµετοχή

των µελών στην Επιτροπή Υδατοδροµίων δεν προβλέπε-
ται πρόσθετη αµοιβή.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι, τα έξοδα µετακίνησης

και διαµονής των µελών της Επιτροπής βαρύνουν τις Υ-
πηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για όλες τις απαι-
τούµενες επιθεωρήσεις πριν την αδειοδότηση και για ό-
λες τις προβλεπόµενες τακτικές επιθεωρήσεις, καθώς
και για τις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος αδείας υδατο-
δροµίου αιτείται αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τε-
χνικού φακέλου του άρθρου 8 του παρόντος ή και του ε-
ξοπλισµού του άρθρου 16 του παρόντος, για την οποία
κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρ-

µόδιες υπηρεσίες. 
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι, η Επιτροπή Υδατοδρο-

µίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις
και ότι, το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ηµεροµηνίες των τακτι-
κών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε
κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιµότητας και γεωγραφικής
αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου µεταφορών. 
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι, σε κάθε τακτική επιθε-

ώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ενηµερώνει το φορέα λει-
τουργίας τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν για τη µετάβαση
της επιτροπής, ενώ κάθε έκτακτη επιθεώρηση γίνεται
χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση του φορέα λειτουρ-
γίας. 
Στην παράγραφο 8 διευκρινίζεται ότι, πέραν των επι-

θεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδροµίων, η
αρµόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας α-
πό έκνοµες ενέργειες της Α.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το
δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης
συµµόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο
των προβλεποµένων στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού
Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην παράγραφο 9 ορίζεται η υποχρέωση του φορέα

λειτουργίας του υδατοδροµίου να παρέχει κάθε πληρο-
φορία παρέχοντας ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστά-
σεις και υποδοµές για τη διενέργεια της επιθεώρησης,
και σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω όρων, µε από-
φαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
και ακρόαση του φορέα λειτουργίας επιβάλλεται πρόστι-
µο από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους
του παραβόλου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο
διπλασιάζεται.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - Παραχώρηση λειτουργίας

Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται η δυνατότητα
και ο τρόπος µεταβίβασης ή παραχώρησης αδειών. Ειδι-
κότερα, δίνεται η δυνατότητα µεταβίβασης της άδειας ί-
δρυσης και της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου σε φο-
ρέα που πληροί τις προϋποθέσεις. Επίσης, δίνεται η δυ-
νατότητα παραχώρησης της λειτουργίας του υδατοδρο-
µίου από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας σε άλλο φορέα
που πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ αναφέρεται η απαίτη-
ση για υποβολή της σύµβασης παραχώρησης.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι, για οποιαδήποτε µετα-

βίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο, το χρη-
µατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πε-
ντακόσια (2.500,00) ευρώ και το οποίο δύναται να τρο-
ποποιείται µε έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου

Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα άδειας λει-
τουργίας υδατοδροµίου και οι ειδικότερες απαιτήσεις ε-
ξοπλισµού, όπως για παράδειγµα σήµα οπτικής αναγνώ-
ρισης, φανός ειδοποίησης, ανεµούριο, κινητά µέσα πυ-
ρόσβεσης κ.λπ.. Σκοπός είναι η µέγιστη ασφαλής λει-
τουργία του υδατοδροµίου παράλληλα µε την προστασία
του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ενισχύεται η ασφάλεια α-
πό έκνοµες ενέργειες µε την απαίτηση χρήσης µαγνητι-
κής πύλης και ακτινοσκοπικού µηχανήµατος για τον έ-
λεγχο επιβατών και αποσκευών. 
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Ειδικότερα, ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι
υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρο-
µίου µε ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, να α-
κολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιµενικών
αρχών, να εφαρµόζει τα εγκεκριµένα Εγχειρίδια Υδατο-
δροµίου, να εποπτεύει µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα
(κάµερες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου και να
διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος
ελεύθερη, να τηρεί και να παρέχει λεπτοµερή στοιχεία
αεροπορικής κίνησης, να διακόπτει τη λειτουργία του υ-
δατοδροµίου και να µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του,
σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για
την ασφάλεια των πτήσεων ή την ασφαλή λειτουργία
του υδατοδροµίου, να ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε
πρόσφορο µέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και
την αρµόδια Λιµενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχη-
µα ή συµβάν, να αποστέλλει στην Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας όλες τις προβλεπόµενες αεροναυτικές πλη-
ροφορίες, να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περι-
βαλλοντικούς όρους, να µεριµνά για τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων και των υποδοµών, να παρέχει τις υπη-
ρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατάξεις της κείµενης ε-
θνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και
να διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις και να χρησιµοποιεί µε καθορισµένο τρόπο
τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
Επίσης, στο άρθρο αυτό προβλέπεται δηµιουργία Κέ-

ντρου Παρακολούθησης, µε το οποίο είναι συνδεδεµένα
τα ηλεκτρονικά µέσα σε πραγµατικό χρόνο. Το Κέντρο
Παρακολούθησης θα δηµιουργηθεί στην αρµόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε έκδο-
ση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
Στην απόφαση αυτή θα ρυθµίζονται οι όροι, τα δικαιώµα-
τα πρόσβασης και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και άλλες λεπτοµέρειες για
την λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης.

Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Καθορίζονται οι όροι µε τους επιτρέπεται η προσθα-
λάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατο-
δρόµια και η διαδικασία µε την οποία πραγµατοποιείται η
πτήση.

Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Ορίζεται ότι, η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφά-
νεια του ύδατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών
Λιµένων και ότι, οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνή-
τη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτω-
ση αρχής ή υπηρεσίας πραγµατοποιούνται µέσω αµφί-
δροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης.

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις – περιορισµοί

Καθορίζεται ότι, στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατο-
δροµίου απαγορεύονται χωρίς την άδεια της αρµόδιας

λιµενικής αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρµόδιας
αρχής διαχείρισης υδάτων σε λίµνη η ναυσιπλοΐα, η α-
γκυροβόληση πλοίων, η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών
εργαλείων, η κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δρα-
στηριότητα, η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση
χωρίς προηγούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική αρ-
χή, καθώς και η παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή
µέσο της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γέ-
νει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, κα-
θώς και της οµαλής λειτουργίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 20
Ασφάλιση

Στην παράγραφο 1 καθορίζεται η υποχρέωση του φο-
ρέα λειτουργίας του υδατοδροµίου για ασφάλιση κινδύ-
νων από έκνοµες ενέργειες σύµφωνα µε τις εκάστοτε α-
παιτήσεις του Ε.Κ.Α.Π.Α..
Στην παράγραφο 2 καθορίζεται η υποχρέωση του φο-

ρέα λειτουργίας του υδατοδροµίου για ασφαλιστική κά-
λυψη κινδύνων αστικής ευθύνης, καθώς επίσης και ανα-
γραφή των επιµέρους και συνολικών ασφαλιστικών πο-
σών στη βεβαίωση ασφάλισης του υδατοδροµίου.
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το τελευταίο εδά-

φιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), ό-
πως ισχύει.

Άρθρο 21
Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων

Δίνεται η δυνατότητα στο φορέα λειτουργίας υδατο-
δροµίου να καθορίζει τα τιµολόγια των παρεχόµενων α-
πό αυτόν υπηρεσιών για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υ-
δροπλάνων και επιβατών, µε προϋπόθεση κοινοποίησης
τους στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιµέ-
νων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στην αρ-
µόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου

Στην παράγραφο 1 καθορίζεται το τέλος αναχωρού-
ντων επιβατών ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) του κα-
θαρού ναύλου. Τα σχετικά δε θέµατα ρυθµίζονται µε έκ-
δοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση απόφασης

του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία
θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης και καθορίζονται οι
υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος
απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, οι κυ-
ρώσεις εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη αποδόσεως του
τέλους, καθώς και η διάθεση των εσόδων αυτών.

Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδροµίου

Εισάγεται η απαίτηση για εκπαίδευση και πιστοποίηση
του προσωπικού των υδατοδροµίων, ενώ ορίζεται ως αρ-
µόδιος φορέας η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που
είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων, την
παροχή των πιστοποιήσεων, καθώς και για τη δηµιουργία
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της αντίστοιχης εκπαιδευτικής ύλης σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 24
Εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η έκδοση κοινής από-
φασης των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία θα κα-
θορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσί-
µων στα υδατοδρόµια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικα-
σίες εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, λαµβά-
νοντας υπόψη τόσο τους κανόνες πυρασφάλειας και α-
νεφοδιασµού αεροσκαφών, όσο και τον κανονισµό λιµέ-
νων.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται, ότι, ο ανεφοδιασµός των

υδροπλάνων µε καύσιµα γίνεται είτε από µόνιµες εγκα-
ταστάσεις είτε από κινητά µέσα αποθήκευσης, ή µε ευ-
θύνη του χειριστή υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ειδικότερα ότι η τελωνεια-

κή διαδικασία εφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα, κα-
θορίζεται από την ενωσιακή, εθνική τελωνειακή και περί
Φ.Π.Α. νοµοθεσία και το αντίστοιχο ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο.

Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση 
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου

Στην παράγραφο 1 καθορίζονται οι περιπτώσεις στις
οποίες δύναται να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων
µε απόφαση του λιµενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή
του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανά-
λογα µε την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων,
κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας που διαπι-
στώνει την παράβαση, ή του Τ.Ε.Μ., κατόπιν εισήγησης
της επιτροπής υδατοδροµίων. Επίσης, ορίζεται ότι εφό-
σον, εντός τριµήνου από την έναρξη απαγόρευσης πτή-
σεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε την απα-
γόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδροµίου ανακαλεί-
ται µε έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής σε θαλάσσια περιοχή ή µε έκδοση απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι, σε περίπτωση παρα-

βίασης όρων που σχετίζονται µε θέµατα ασφαλείας και
παράλληλα µε την απαγόρευση πτήσεων, η άδεια ανακα-
λείται άµεσα µε έκδοση κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή ή µε έκδοση από-
φασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σε λί-
µνη.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης

της άδειας σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας λει-
τουργίας το επιθυµεί.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση α-

νάκλησης της άδειας υδατοδροµίου πρέπει να ενηµερώ-
νονται πάραυτα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κα-
θώς και οι εµπλεκόµενες αστυνοµικές, λιµενικές, πυρο-
σβεστικές ή άλλες Αρχές.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι, σε περίπτωση αναστο-

λής ή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ανα-
στέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας του. 
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι, οι δηµόσιοι φορείς κά-

τοχοι άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου µπορούν να αιτη-
θούν ανάκληση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου µόνο
εφόσον έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατο-
δροµίου.

Άρθρο 26
Κυρώσεις

Καθορίζονται οι κυρώσεις για την παράβαση των όρων
και περιορισµών λειτουργίας υδατοδροµίων και των κα-
νονισµών ασφαλείας.

Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι, η περιοχή των υ-
δάτινων πεδίων καθορίζεται από την αρµόδια Διεύθυνση
του Πολεµικού Ναυτικού, αποτυπώνεται στους σχετι-
κούς Ναυτικούς Χάρτες και σηµαίνεται µε τα κατάλληλα
µέσα. Προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Εθνικής Άµυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία θα εκδο-
θεί εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε
την οποία θα καθορισθούν οι αναγκαίες τεχνικές και δια-
δικαστικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου.
Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και

οι όροι προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και κίνησης
των υδροπλάνων σε υδάτινα πεδία που βρίσκονται εκτός
των αδειοδοτη�ένων υδατοδροµίων και οι περιορισµοί ό-
σον αφορά στα αεροσκάφη για τον τόπο προέλευσης και
προορισµού. Η διάταξη αυτή προτείνεται προκειµένου
να διευκολύνει την επισκεψιµότητα περιοχών µε τουρι-
στικό ενδιαφέρον, αλλά και την εξυπηρέτηση επειγου-
σών περιπτώσεων (π.χ. αεροδιακοµιδή ασθενών), καθώς
επίσης και να τονώσει τη γενική αεροπορία στην ελληνι-
κή επικράτεια. Η πρόθεση αυτή επ' ουδενί παραβλέπει
την ανάγκη θέσης συγκεκριµένων προϋποθέσεων για τη
λειτουργία των υδάτινων πεδίων, ούτως ώστε να εξα-
σφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και να τη-
ρούνται οι όροι ασφάλειας των πτήσεων, των λοιπών
χρηστών της περιοχής του υδάτινου πεδίου ή πλησίον
αυτού και σε κάθε περίπτωση των επιβατών.
Στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 καθορίζονται πιο συγκε-

κριµένα οι υποχρεώσεις και οι περιορισµοί όσον αφορά
στις ευθύνες και τα καθήκοντα του κυβερνήτη, στις προ-
στατευόµενες περιοχές, στο µέγιστο αριθµό από/προσθα-
λασσώσεων, στις επικοινωνίες αεροσκάφους - λιµενικών
αρχών και στην απόδοση ευθυνών (υπαιτιότητα) σε περί-
πτωση συµβάντων και ζηµιών.

Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου

Καθορίζεται η δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης
της λειτουργίας υδατοδροµίου και υδάτινου πεδίου λό-
γω ιδιαιτέρων και απρόβλεπτων συνθηκών (όπως καιρι-
κών).
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Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου 

από δηµόσιους φορείς

Δίδεται η δυνατότητα σε περιοχές όπου δεν έχει υπο-
βληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόµενο φορέα για την
ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδροµίου, το Δηµόσιο όπως
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόµια ή για το σκοπό
αυτό να συστήνει νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, στα οποία την πλειοψηφία των µετοχών θα κατέ-
χει το Δηµόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις
του ν. 3429/2005.

Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης 

Αδειών Υδατοδροµίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

Στην παράγραφο 1 δηµιουργείται στο Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών, Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθη-
σης Αδειών Υδατοδροµίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), στο οποίο τηρείται
πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιηµένος τεχνικός φάκε-
λος του υδατοδροµίου.
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία που

καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα και προβλέπε-
ται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών, µε την οποία δύναται να προσδιορίζονται, πέραν
των περιγραφόµενων στην παρούσα παράγραφο, επιπλέ-
ον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υ-
δατοδρόµιο, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια σχετικά µε την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ..
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι, η καταχώρηση στοιχεί-

ων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου
και της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12 του
παρόντος και ότι, η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης υπο-
βληθέντων αιτήσεων για άδεια υδατοδροµίου γίνεται µόνο
εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά
του Τεχνικού Φακέλου.
Στην παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα λειτουργικής

διασύνδεσης του Η.Σ.Π.Α.Υ. µε ηλεκτρονικά µητρώα / συ-
στήµατα άλλων φορέων του δηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα, όταν είναι διαθέσιµα. Επίσης, προβλέπε-
ται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών, και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρµοδίων Υ-
πουργών, µε την οποία ρυθµίζονται τα ειδικότερα τεχνικά
ζητήµατα που αφορούν στην οργάνωση, υλοποίηση, λει-
τουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., καθώς και κάθε άλ-
λο θέµα συναφές µε τα ανωτέρω.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι, το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε

λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση της α-
ναφερόµενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου και καθορίζονται τα στοιχεία που κα-
ταχωρίζονται µέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έ-
ναρξη λειτουργίας του. 

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

Αναφέρονται οι µεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις

Αναφέρονται οι καταργούµενες διατάξεις από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σκοπός των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο πα-
ρόν µέρος είναι: α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφο-
ράς δηµοσίων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών, β)
ο σχεδιασµός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δηµο-
σίων αστικών οδικών επιβατικών µεταφορών εντός πε-
ριοχών που έχουν νόµιµα χαρακτηριστεί ως αστικές ή
περιλαµβάνουν γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως α-
στικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών πε-
ριοχών, γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας
δηµοσίων αστικών οδικών επιβατικών µεταφορών µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος, δ) η ρύθµιση της χορήγη-
σης αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµο-
σίων αστικών γραµµών ή δικτύων, καθώς και η ρύθµιση
παντός είδους αποζηµιώσεων σε αντιστάθµιση για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµοσίων οδικών α-
στικών επιβατικών µεταφορών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) Εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των αστικών µε-
ταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Την δεκαετία του 1960 θεσπίστηκαν οι κανονισµοί

1191/692 και 1107/703, οι οποίοι δίνουν στους παρόχους
δηµόσιας συγκοινωνίας τη δυνατότητα διακοπής της
σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (Public Service
Obligations – PSO) ή το δικαίωµα να αποζηµιωθούν για
ζηµιογόνες δηµόσιες επιβατικές µεταφορές.
Στη δεκαετία του 1990, υιοθετήθηκε στη σχετική νοµο-

θεσία η έννοια των συµβάσεων παροχής µεταφορικών υ-
πηρεσιών ως µέσο για την εξασφάλιση επαρκών δηµό-
σιων υπηρεσιών µεταφοράς, ενώ παράλληλα δόθηκε η
δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτές τις συµβάσεις οι
αστικές, προαστιακές ή/και υπεραστικές επιβατικές µε-
ταφορές. Κατά την εφαρµογή των παραπάνω οδηγιών,
διαπιστώθηκαν ελλείψεις και νοµικά κενά που οδηγού-
σαν σε παρερµηνείες και αβεβαιότητες αναφορικά µε τις
κρατικές επιχορηγήσεις.
Υπό τις συνθήκες αυτές, και µετά από µακρά διαδικα-

σία συνεχών προτάσεων, διαβουλεύσεων και τροποποιή-
σεων που ξεκίνησαν από το 2000, καταρτίστηκε ο Κανο-
νισµός 1370/2007 για τις δηµόσιες επιβατικές οδικές και
σιδηροδροµικές µεταφορές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
στις 3 Δεκεµβρίου 2009. Ο Κανονισµός περιέχει και µε-
ταβατικές διατάξεις έως την πλήρη ισχύ του νέου συστή-
µατος ανάθεσης µεταφορικού έργου σε παρόχους.
Ωστόσο, ο συγκεκριµένος Κανονισµός παρουσιάζει ση-
µαντική πολυπλοκότητα, δύναται να ερµηνευτεί µε δια-
φορετικό τρόπο και γι’ αυτό εφαρµόζεται διαφορετικά
σε κάθε κράτος – µέλος της Ε.Ε..

2) Ο κανονισµός 1370/2007
Πέραν των δύο µεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και

Θεσσαλονίκης, των οποίων οι συγκοινωνίες ρυθµίζονται
από ειδική αυτοτελή νοµοθεσία, άλλες 34 πόλεις διαθέ-
τουν αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα. 
Στις 32 από αυτές, οι φορείς εκτέλεσης του αστικού

συγκοινωνιακού έργου είναι τα Αστικά ΚΤΕΛ. Στη Ρόδο
και την Κω η αστική συγκοινωνία είναι δηµοτική.
Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν λειτουργεί κάποιος

αποκλειστικός φορέας για την παροχή του αστικού συ-
γκοινωνιακού έργου, οι διάφορες αναγκαίες µετακινή-
σεις των πολιτών εξυπηρετούνται από τα δροµολόγια
των Υπεραστικών ΚΤΕΛ. 

10



Τα Αστικά ΚΤΕΛ είναι επιχειρήσεις - φορείς µε αντικεί-
µενο την παροχή συγκοινωνιακού έργου, µε τη χρήση α-
στικών λεωφορείων, για την εξυπηρέτηση των αστικών
και περιαστικών περιοχών των πόλεων. 
Λειτουργούν υπό την µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, που

προβλέπεται στο ν. 2963/2001. Συνολικά στα Αστικά
ΚΤΕΛ απασχολούνται περισσότεροι από χίλιοι εξακόσιοι
(1.600) εργαζόµενοι. Με στόλο πάνω από εννιακόσια
(900) οχήµατα, µεταφέρουν ετησίως κοντά στους εκατό
εκατοµµύρια (100.000.000) επιβάτες, διανύοντας πάνω
από σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) χιλιόµετρα τα-
κτικών δροµολογίων.
Η επικείµενη εφαρµογή του κανονισµού 1370/2007

της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την αναδιαµόρφωση
του νοµικού πλαισίου στην κατεύθυνση της εφαρµογής
του κανονισµού και της προστασίας επιχειρήσεων και
εργαζοµένων ειδικά στην πρώτη περίοδο εφαρµογής.
Το Μέρος Β΄ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α΄ Γενικές διατάξεις (άρθρα 33 έως 42)
Κεφάλαιο Β΄ Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών α-

στικών οδικών µεταφορών (άρθρα 43 έως 46)
Κεφάλαιο Γ΄ Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών α-

στικών οδικών µεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισµό
(άρθρα 47 και 48)
Κεφάλαιο Δ΄ Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 49)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33 
Πεδίο εφαρµογής

Με την παράγραφο 1 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων.
Επίσης, στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι, οι διατάξεις

που περιλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν ε-
φαρµογή: α) στις υπεραστικές δηµόσιες οδικές µεταφο-
ρές επιβατών, β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά
ή ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέ-
ρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό, γ) στις κατ’
επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθωµένα οχήµατα
εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραµµών, δ)
στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών που
εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό-
πως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 , εκτός από τις νή-
σους, ε) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβα-
τών που εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 34
Ορισµοί

Με το άρθρο 2 δίνονται οι αναγκαίοι ορισµοί για τις
«Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών», το
«Δίκτυο δηµοσίων αστικών οδικών µεταφορών» και την
«Αστική γραµµή».

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής 

αστικών µεταφορών επιβατών

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και ειδικότε-

ρα ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών έχουν τη νο-
µική υποχρέωση να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ο-
µαλή µεταφορά των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο
των δηµοσίων αστικών οδικών επιβατικών µεταφορών.
Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιµης σηµασίας η λήψη έκτα-
κτων µέτρων σε περιπτώσεις διακοπής ή σε περιπτώσεις
όπου διαφαίνεται κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών α-
στικής οδικής συγκοινωνίας. Στις δύο παραγράφους του
άρθρου παρέχεται ένα σχετικά ευρύ πεδίο ρυθµιστικής
παρέµβασης που Υπουργού, για τη διασφάλιση της συ-
νεχούς παροχής των αστικών οδικών επιβατικών µετα-
φορών και τη λήψη εκτατών µέτρων, τα οποία εξειδικεύ-
ονται σε επόµενες παραγράφους.

Άρθρο 36
Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

Οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών, είναι
οι µεταφορές επιβατών που πραγµατοποιούνται µε κα-
τάλληλα λεωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου, εντός
αστικών περιοχών ή περιλαµβάνουν γραµµές που έχουν
χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέ-
ραν των αστικών περιοχών. Με βάση τον ευρωπαϊκό κα-
νονισµό για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και
οδικές µεταφορές, οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφο-
ρές επιβατών συγκαταλέγονται στις Υπηρεσίες Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) και ως εκ τούτου
πρέπει να προσφέρονται απρόσκοπτα στο κοινό και χω-
ρίς διακρίσεις. Στο συγκεκριµένο άρθρο του σχεδίου νό-
µου, ορίζονται οι κανονισµοί, νόµοι και κανονιστικές
πράξεις που διέπουν τη λειτουργία και την οργάνωση
των δηµόσιων αστικών επιβατικών µεταφορών. 

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών µεταφορών επιβατών

Το δίκτυο αστικών οδικών µεταφορών επιβατών αφο-
ρά στο σύνολο των προκαθορισµένων αστικών γραµµών
εντός των αστικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων
των γραµµών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακό-
µα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
Στο συγκεκριµένο άρθρο καθορίζονται θέµατα σχετικά

µε το δίκτυο των αστικών οδικών µεταφορών επιβατών. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 διασφαλίζεται ότι, το

δίκτυο πρέπει να είναι ικανό να εξυπηρετεί τις διαρκείς
ανάγκες µετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την ορθή οργάνωση και
τον προγραµµατισµό των δροµολογίων αλλά και την σα-
φή και εύλογη τιµολόγηση των προσφερόµενων υπηρε-
σιών.
Καθότι σήµερα εκτελούνται δηµόσιες αστικές µεταφο-

ρές επιβατών σε αστικές περιοχές και υφιστάµενες αστι-
κές γραµµές, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου προ-
βλέπεται η διατήρηση του χαρακτηρισµού τους µέχρι να
καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από τις διατάξεις του
παρόντος σχεδίου νόµου. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται έκδοση απόφασης

του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία
καθορίζονται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια οι α-
νώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών λαµβανοµένης υ-
πόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλο-
γου κοµίστρου.
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Άρθρο 38
Αρµόδιες αρχές

Η σαφής ανάθεση και διάκριση των αρµοδιοτήτων, α-
ποτελεί ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας για την βέλτιστη ορ-
γάνωση και λειτουργία των δηµόσιων αστικών οδικών ε-
πιβατικών µεταφορών. Για τον λόγο αυτό, στο άρθρο, ο-
ρίζονται οι αρµόδιες αρχές που θα χειρίζονται τα θέµατα
επί των δηµόσιων αστικών οδικών επιβατικών µεταφο-
ρών, καθώς και το εύρος των αρµοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα οι αρχές αυτές αποτελούνται από:
• το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, µε αρµο-

διότητες σε όλη την επικράτεια
• τους Δήµους, µε αρµοδιότητες σε τοπικό επίπεδο,
• και τους φορείς δηµόσιας υπηρεσίας που αποτελού-

νται από νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δηµοσί-
ου δικαίου, τα οποία διενεργούν αστικές οδικές µεταφο-
ρές. 

Άρθρο 39
Εκτέλεση των δηµοσίων αστικών 

επιβατικών µεταφορών

Οι διατάξεις του συγκεκριµένου άρθρου έχουν ως βα-
σικό στόχο τη διασφάλιση του ελάχιστου αποδεκτού επι-
πέδου ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη
και ασφαλή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
Για τον σκοπό αυτό, στην παράγραφο 1 του άρθρου

προβλέπεται η εκτέλεση των δηµοσίων αστικών επιβατι-
κών µεταφορών να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελµα οδι-
κές µεταφορές επιβατών. Να χρησιµοποιούνται λεωφο-
ρεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, τα ο-
ποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύου-
σας νοµοθεσίας και να έχουν λάβει σχετική έγκριση τύ-
που λεωφορείου από τις αρµόδιες αρχές. 
Επιπλέον, στην παράγραφο 2 προβλέπονται τα ειδικά

προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νοµικό ή
φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου) προς
τον οποίο παραχωρείται µε σύµβαση η εκτέλεση υπηρε-
σιών αστικών οδικών µεταφορών, τα οποία αφορούν κυ-
ρίως στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
καθώς και στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα,
που πρέπει να διαθέτουν όσοι πρόκειται να αναλάβουν
τη εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου.

Άρθρο 40
Όροι Χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών έχει την αρµο-
διότητα να καθορίζει τους γενικούς κανόνες που αφο-
ρούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρού-
νται κατά την εκτέλεση δηµοσίων αστικών µεταφορών ε-
πιβατών. Με στόχο την βέλτιστη προσαρµογή των παρε-
χόµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε περίπτω-
ση, λαµβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσµιακά
δεδοµένα, καθώς και οι ανάγκες µετακινήσεων του επι-
βατικού κοινού σε κάθε αστική περιοχή. Επιπλέον, εκτι-
µάται το κόστος των ελαχίστων προσφερόµενων δηµο-
σίων αστικών µεταφορών επιβατών αλλά και η ανάγκη
πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο αστικών µεταφο-
ρών έναντι εύλογου κοµίστρου.

Για την διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς των α-
στικών οδικών επιβατικών µεταφορών στο καθοριζόµενο
επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, ο Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών δύναται να αναθέτει τις δηµόσιες αστι-
κές οδικές µεταφορές επιβατών, χορηγώντας αποκλει-
στικό δικαίωµα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και α-
ποζηµίωση. Η ανάθεση παροχής δηµόσιων αστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού
δικαιώµατος ή και αποζηµίωση, γίνεται µε τη διενέργεια
διαγωνισµού ή και κατ’ εξαίρεση µε απευθείας ανάθεση. 

Άρθρο 41
Καθορισµός αστικών γραµµών οδικών 

µεταφορών επιβατών

Στο άρθρο ορίζεται ότι, για τις αστικές γραµµές δηµο-
σίων οδικών µεταφορών επιβατών υφίσταται υποχρέωση
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµ-
φέροντος. Επίσης, η αποφασιστική αρµοδιότητα για τον
καθορισµό των αστικών γραµµών δηµοσίων οδικών µε-
ταφορών επιβατών ανήκει Υπουργό Υποδοµών και Με-
ταφορών, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις των
Δήµων και όλα τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµέ-
να, τις υφιστάµενες οδικές συνδέσεις, τις κοινωνικές και
επιβατικές ανάγκες, αλλά και την επιβατική κίνηση, κα-
θώς και τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.
Με στόχο την ολοκληρωµένη οργάνωση των αστικών

γραµµών δηµοσίων µεταφορών επιβατών ορίζονται, µε
αρµοδιότητα του Υπουργού τα κριτήρια, η διαδικασία και
οι προϋποθέσεις για τον καθορισµό των αστικών γραµ-
µών δηµοσίων οδικών µεταφορών επιβατών, των αφετη-
ριών, των δροµολογίων, των ενδιάµεσων στάσεων και
των τερµάτων. 

Άρθρο 42
Δικαιώµατα των επιβατών

Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται η εφαρµογή των διατά-
ξεων του Κανονισµού 181/2011 (L 55) της Ε.Ε. για τα δι-
καιώµατα των επιβατών των αστικών οδικών µεταφορών,
ενώ ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρµογής
τους, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 43
Αναθέτουσα Αρχή

Βασική επιλογή του προτεινοµένου σχεδίου νόµου εί-
ναι ότι, οι διαγωνισµοί για την ανάθεση αστικών οδικών
µεταφορών επιβατών µε την χορήγηση αποκλειστικού
δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωση, καθώς
και η σύναψη συµβάσεων µε τους παραχωρησιούχους
πραγµατοποιούνται από τον Υπουργό Υποδοµών και Με-
ταφορών. 
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Άρθρο 44
Δηµοσίευση πληροφοριών 

για επικείµενους διαγωνισµούς

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών να προβαίνει στην δηµοσίευ-
ση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος
2 του Κανονισµού στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την
προκήρυξη του διαγωνισµού, για την επίτευξη της µεγα-
λύτερης δυνατής δηµοσιότητας. Επιπρόσθετα, ο Υπουρ-
γός Υποδοµών Μεταφορών υποχρεούται στη δηµοσιο-
ποίηση των ίδιων πληροφοριών και µε κάθε άλλο πρό-
σφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου ή δηµοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισµών

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δίδονται οι βα-
σικές κατευθύνσεις για τις προκηρύξεις των διαγωνι-
σµών. Βασική επιλογή του προτεινοµένου σχεδίου νό-
µου, είναι η δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισµών ανά
γεωγραφικές περιοχές, που περιλαµβάνουν αστικές πε-
ριοχές περισσοτέρων Δήµων, όµορων ή µη, της αυτής ή
άλλων Περιφερειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με
τον τρόπο αυτό, το µεταφορικό έργο θα παραµένει σε
µέγεθος τέτοιο που να επιτρέπει την διεκδίκησή του και
να εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του παραχωρησιούχου,
διευκολύνοντας τον ανταγωνισµό χωρίς να επηρεάζεται
η ποιότητα των υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, στην προκήρυξη του διαγωνισµού

προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και
όλες οι καθορισµένες αστικές γραµµές που αποτελούν
το δίκτυο των χαρακτηρισµένων δηµοσίων αστικών
γραµµών της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής. Για
κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχω-
ρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης 
των συµβάσεων παραχώρησης

Βασικός στόχος των διατάξεων του άρθρου είναι η πα-
ρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώ-
ρησης. Μέσα από ένα ορθό σύστηµα παρακολούθησης,
µπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της ποιότητας
και η µείωση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, στο παρόν σχέδιο νόµου, διευκρινίζε-
ται ο ρόλος του κάθε εµπλεκόµενου µέρους και αποτυ-
πώνονται τα κρίσιµα σηµεία που απαιτούν παρακολούθη-
ση. 
Αρχικά, στην παράγραφο 1 του άρθρου προβλέπεται η

συγκρότηση και εξειδικεύεται η σύσταση της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Για κάθε σύµβαση παραχώρησης συ-
γκροτείται και µια επιτροπή παρακολούθησης, µέσα από
τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αρµόδιοι για την παρακο-

λούθηση και τον έλεγχο της συµµόρφωσης του Παραχω-
ρησιούχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που διαπιστώνουν

τυχόν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές
στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες του κατά τόπον αρµόδιου Δήµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο µέτρο

Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου των
δηµοσίων αστικών µεταφορών επιβατών χωρίς την προ-
κήρυξη διαγωνισµού, όταν συντρέχει περίπτωση διακο-
πής των προσφερόµενων υπηρεσιών ή επικείµενος κίν-
δυνος διακοπής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Υπουρ-
γός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί είτε να αναθέσει
σε τρίτο το έργο που διεκόπη είτε να συµφωνήσει µε τον
µέχρι τότε Ανάδοχο στην παράταση της διάρκειας της
σύβασης, πέραν των προβλεπόµενων ορίων χωρίς τη
διενέργεια διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση για χρονικό
διάστηµα, όχι µεγαλύτερο από δύο (2) χρόνια. Το διά-
στηµα αυτό θεωρείται επαρκές για την προκήρυξη δια-
γωνισµού για την ανάδειξη νέου Αναδόχου. Στο παρόν
άρθρο προβλέπεται και η δυνατότητα, σε απολύτως ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφασή του Υπουργού Υ-
ποδοµών, να επιβάλει, το πολύ µέχρι δυο (2) έτη, την πα-
ροχή δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών σε
φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν
µέρει, µε όρους ανάλογους αυτών που ισχύουν για τους
παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόµοιων υπηρεσιών,
ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση του επι-
βατικού κοινού.

Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων 

για το σχεδιασµό του δικτύου

Η ποιότητα και το πλήθος των σχετικών στοιχείων και
δεδοµένων, έχει καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασµό
του δικτύου. Με τις διατάξεις του άρθρου προβλέπεται η
έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών, µε την οποία θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
και ο τρόπος συλλογής των αναγκαίων στοιχείων και δε-
δοµένων για το σχεδιασµό των αστικών γραµµών, καθώς
και ο ορισµός των υπόχρεων φορέων και των κυρώσεων
µη συµµόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές 

επιβατικές µεταφορές

Η µετάβαση στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των αστικών οδικών επιβατικών µεταφορών οφείλει
να είναι όσο το δυνατόν οµαλότερη, ενώ είναι κρίσιµο να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε διακοπή των παρεχόµενων
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ότι εξακολουθούν
να ισχύουν όλες οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση
και λειτουργία των αστικών οδικών µεταφορών επιβα-
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τών, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης -
ανά περιοχή- του µεταφορικού έργου κατ’ εφαρµογή
των ρυθµίσεων του Κανονισµού και του παρόντος σχεδί-
ου νόµου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

Με τις παραγράφους 1 και 2 διορθώνονται λάθος πα-
ραποµπές στον ν. 4530/2018 (Α΄59).

Άρθρο 51
Ρυθµίσεις θεµάτων 

Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων

Με το ν. 4233/2014 (Α΄22) συστάθηκε η Εθνική Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων, ως Ν.Π.Ι.Δ., µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (εφεξής, χάριν συντοµίας, η Αρχή), η οποία
αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων κατά τον ορι-
σµό του Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης
Ιουλίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανο-
µής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτι-
κούς αερολιµένες» (L 14/1993). Η Αρχή αντικατέστησε
την Αρχή Συντονισµού Πτήσεων που είχε συσταθεί µε το
ν. 3534/2007 ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία, στην ά-
σκηση του συνόλου των θεσµικών της αρµοδιοτήτων. Α-
πό την πρακτική εφαρµογή του νέου υφιστάµενου νοµι-
κού πλαισίου για περίπου τρία (3) έτη, αναδείχθηκαν ζη-
τήµατα που χρήζουν περαιτέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων
προκειµένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και αδιά-
κοπτη λειτουργία της Αρχής, ως Εθνικού Συντονιστή
Πτήσεων και να αποσαφηνίσουν τον τρόπο επιβολής και
είσπραξης των ανταποδοτικών της τελών προς όλη την
εθνική και διεθνή αεροπορική κοινότητα.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παραγράφου 1

του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 διευκολύνεται η Αρχή ως
προς την δυνατότητα εγκατάστασης της έδρας της σε ο-
ποιαδήποτε περιοχή εντός Αττικής και όχι µόνο εντός
των Σπάτων, όπως ισχύει σήµερα.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις προς αντικατάσταση

του άρθρου 3 του ν. 4233/2014 επιδιώκεται η διασφάλιση
αφενός της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Αρχής και
αφετέρου της αδιάλειπτης άσκησης του επιχειρησιακού
της έργου, ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων. Συγκεκρι-
µένα, η προτεινόµενη πρόβλεψη αύξησης της θητείας
των µελών της Αρχής από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, επι-
διώκει να ενισχύσει την δυνατότητα της Αρχής να σχε-
διάσει, αναβαθµίσει και υλοποιήσει αποτελεσµατικά το
επιχειρησιακό της έργο κατ’ επιταγή της ευρωπαϊκής και
εθνικής νοµοθεσίας. Οµοίως, αποσκοπεί η προτεινόµενη
ρύθµιση για την αδιάλειπτη λειτουργία της Αρχής σε πε-
ρίπτωση παραίτησης µελών της, πλην του Προέδρου της
ή του Αντιπροέδρου της, µε πρόσθετη πρόβλεψη ανα-
πλήρωσης του Προέδρου από εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
στην Αρχή. Σχετική µνεία γίνεται και στις προτεινόµενες
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4233/2014.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις για τα ανταποδοτικά

τέλη της Αρχής µε τροποποίηση του άρθρου 6 του
ν. 4233/2014, αποσαφηνίζεται η χρέωση των ανταποδο-

τικών τελών ανά προγραµµατισµένη απογείωση και προ-
γραµµατισµένη προσγείωση αντί πτήσης, όπως ήδη ανα-
φέρεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. Επισηµαί-
νεται ότι δεν επήλθε καµία απολύτως αύξηση στο ύψος
των ανταποδοτικών τελών της Αρχής και ήδη για τα τε-
λευταία περίπου τρία (3) χρόνια, µε σκοπό την ενίσχυση
της σταθερότητας και επισκεψιµότητας των αεροπορι-
κών εταιρειών στην Ελλάδα µε συνακόλουθο αντίκρισµα
στον τουρισµό και την Ελληνική οικονοµία. Επίσης, στο
εν λόγω άρθρο προστίθεται πρόβλεψη για την είσπραξη
ληξιπροθέσµων οφειλών από πληµµελή ή εκπρόθεσµη
καταβολή τους από τους χρήστες των υπηρεσιών της
Αρχής, περίπτωση που έως σήµερα δεν είχε ρυθµιστεί.
Στο άρθρο 7 του ν. 4233/2014 επιδιώκεται η διασφάλι-

ση της οµαλής λειτουργίας της Αρχής προς επίλυση του
διαχρονικού προβλήµατος που υφίσταται, λόγω έλλει-
ψης τακτικού προσωπικού από ιδρύσεώς της ως Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων το 2007 έως και σήµερα ως Εθνι-
κή Αρχή Συντονισµού Πτήσεων. Συγκεκριµένα, αποσα-
φηνίζεται η δυνατότητα απασχόλησης εξειδικευµένου
και έµπειρου προσωπικού λόγω της ιδιαιτερότητας του
εξειδικευµένου επιχειρησιακού έργου και λειτουργίας
της. Η αναγκαιότητα της προτεινόµενης ρύθµισης συν-
δέεται επίσης µε τις περιόδους αιχµής στους ελληνικούς
αερολιµένες, τον αριθµό των πτήσεων ανά περίοδο και
χρονική συγκυρία, του αρχικού συντονισµού, της έκδο-
σης ιστορικών στοιχείων και συµµετοχής της στα Εθνι-
κά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα για τον προγραµµατι-
σµό και συντονισµό των πτήσεων σύµφωνα µε τον Κανο-
νισµό 95/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, του ωραρίου λειτουργίας
της, χωρίς να επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογι-
σµός.
Στο άρθρο 8 του ν. 4233/2014 προστίθενται πιο αναλυ-

τικά τα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης της Αρχής
που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας και Διαχείρισης, προκειµένου η ίδια η Αρχή να δύ-
ναται µε µεγαλύτερη ευελιξία να επιλύσει όσα ζητήµατα
προκύπτουν και δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις στο άρθρο 9 του

ν. 4233/2014 απαλείφεται η δυνατότητα των µελών της
Αρχής να συνδέονται µε την Αρχή µε σχέση µερικής α-
πασχόλησης, καθότι δεν συνάδει µε την ιδιότητά τους
ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Αρχής. Αντιθέ-
τως, ορίζεται ρητά η απασχόληση εκτελεστικού Αντιπρο-
έδρου, ως πρόσθετη διασφάλιση της εύρυθµης και απρό-
σκοπτης λειτουργίας της Αρχής ως Εθνικού Συντονιστή
Πτήσεων και ρυθµίζεται το καθεστώς απασχόλησης του
Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Τέλος, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις στο άρθρο 10 απο-

σκοπούν στην ανάδειξη της αυτοτέλειας της Αρχής και
στο καθοριστικό, για την εύρυθµη λειτουργίας µιας ανε-
ξάρτητης διοικητικής αρχής, ζήτηµα της διαδικασίας
στελέχωσής της και της διασφάλιση της αδιάλειπτης
λειτουργίας της, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές της ανά-
γκες, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα.

Άρθρο 52

Αναφέρεται ότι προσαρτώνται και αποτελούν αναπό-
σπαστο τµήµα του νόµου τα Παραρτήµτα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
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Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος

Αναφέρεται η έναρξη ισχύος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATER AERODROME MANUAL)

Παρέχεται υπόδειγµα σύνταξης του Εγχειρίδιου Υδα-
τοδροµίου και τα περιεχόµενά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
(SECURITY PROGRAM)

Παρέχεται υπόδειγµα σύνταξης του Προγράµµατος Α-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Του 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

με τίτλο 

«Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» 
 

 

Με το άρθρο 31 καταργείται : 1) το κεφάλαιο Ε’, άρθρα 32 έως και 57 του 

ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α’), που έχει ως εξής : 

" 

Ν 4146/2013: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ 
Υδατοδρομια/Κεραίες (594411) 

 

 

Αρθρο :32 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` 
 
 ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 
 Άρθρο 32 
 
 Σκοπός 
 
 Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισμός: 
 

 α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της 
άδειας ίδρυσης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί 
υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α` ή Β` 

βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα, 
 
 β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στους 

οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 
 
 γ) των απαγορεύσεων, των περιορισμών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των 
πλοίων που διαπλέουν αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή κινούνται πλησίον αυτών, 
 
 δ) των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών 
και των σχετικών κυρώσεων, και 

 
 ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθα-λάσσωσης αεροσκαφών επί υδάτινων 
πεδίων. 
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  Αρθρο :33 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 33 
 
 Ορισμοί 
 

 Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
 α) «Υδατοδρόμιο»:Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο 
σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής 
κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου 

και ταχυδρομείου. 

 
 β) «Αεροπορική ημέρα»: Το χρονικό διάστημα που ορίζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή έως 
και 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. 
 
 γ) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση 
υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα. 
 
 δ) «Αεροσκάφος «Υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο. 
 
 ε) «Αερομεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο 
Πιστοποιητικό αερομεταφορέα και Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της νομοθεσίας. 

 
 στ) «Αποθαλάσσωση»: Η με ίδιες δυνάμεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια 
του ύδατος. 
 
 ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του 
έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά. 

 
 η) «Εγχειρίδια Υδατοδρομίου»: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη 
χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν: 
 
 (αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manual), 
 
 (ββ) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), 

 
 (γγ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων`Εκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan). 

 
 θ) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL 
CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη 
ορατότητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα 

καθορισμένα ελάχιστα όρια. 
 
 ι) «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε 
σχήματος, εντός του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτηση της με τη μορφολογία της 
ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του 
αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσεων τέτοιων, ώστε να 
επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των 

αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του 
κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και 
δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. 
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 ια) «Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου»: Η περιοχή του Υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για 

την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση αεροσκαφών και αποτελείται από 
τις περιοχές ελιγμών του Υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών. 
 

 ιβ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους. 
 
 ιγ) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής 
αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημοσίων μεταφορών ή πτητική 
λειτουργία αεροπορικών εργασιών. 
 
 ιδ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως 

εξ όψεως. 
 
 ιε) «Σύστημα W.G.S.-84»: Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) 
του έτους 1984. 
 

 ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης 

αεροσκάφους, που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων. 
 
 ιζ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: Ο κάθε δημόσιος φορέας 
ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη 
της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης λιμένα. 
 
 ιη) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου 

ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία 
και εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, όπως επίσης και ευθύνη 
για το συντονισμό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι 
οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου. 
 
  
  

  

  Αρθρο :34 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 34 
 
 Γενικές διατάξεις 
 
 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία 
εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών 
εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου 

βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς 
και από φυσικά πρόσωπα. 

 
 2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια 
περιοχή: 
 

 α) που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για 
το σκοπό αυτόν, 
 
 β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη 
λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να 
χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν 
υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον αρμόδιο 

Φορέα και σύμφωνης γνώμης της τοπικής Λιμενικής Αρχής, 
 
 γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, 
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 δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 1 

του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α` 18), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς 
κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 
 

 ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά 
στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν 
σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων. 
 
 3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν 
κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η 
δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων και τηρούνται 

απαρέγκλιτα τα διαλαμβανόμενα στο οικείο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου. 
Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν 
πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα χαρακτηρισμένων 
κατά περίπτωση ως νομοθετημένου σημείου εισόδου- εξόδου για τη διενέργεια των κατά 
νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο έχει οριστεί ως σημείο εισόδου-

εξόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας 
Υδατοδρομίου. 
 
 4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο 
κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας. 
 

 5. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου για την προσθαλάσσωση και 
αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων. 
 
 6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α` 
του ν. 4014/2011. 
 

  
  

  

  Αρθρο :35 

Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 35 
 
 Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων 
 
 Είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των επιμέρους ενεργειών για την 

κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία υδατοδρομίου από ιδιωτικούς ή/και δημόσιους, 

εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών 
επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α`204), 
όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 
  
  

  

  Αρθρο :36 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 36 
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 Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου 

 
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας 

υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με 
απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 2. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο, σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή 
δεύτερου βαθμού και σε ενώσεις προσώπων. Το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί υδατοδρόμια 

υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. 
 
 3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την 
ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
 

 Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α` 250), όπως ισχύει. 
 
 4. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί της 
προϋποθέσεις β` έως ι` της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α`164), όπως ισχύει. 
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται σε ένωση προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στα 
πρόσωπα όλων των μελών της οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 
 

 5. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου σε νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 
2518/1997 σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις β` έως ι` της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2518/1997, όπως ισχύει. Αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του 
διευθύνοντος συμβούλου. 
 

 6. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου σε εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 
(Ι.Κ.Ε.), οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν για όλους τους 
εταίρους, τους διαχειριστές (νομίμους εκπροσώπους) της, με εξαίρεση τους ετερόρρυθμους 
εταίρους. Οι δε προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύ ουν και για το νόμιμο 
εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε.. 

 
 7. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις 
της παραγράφου 4 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου 
τους. 
 
  
  

  

  Αρθρο :37 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 37 
 
 Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων 
 
 1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων, για την κίνηση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας και τελικώς για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται η 
Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 2. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. είναι αρμόδια ιδίως για: 
 

 α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, 
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 β) τη διαβίβαση αντίγραφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των Εγχειριδίων Υδατοδρομίου, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 40 του παρόντος, 

 
 γ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των συναρμόδιων Υπουργείων, 
 
 δ) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και τη συμπλήρωση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, 
 
 ε) την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα 

με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του παρόντος, 
 
 στ) τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων 
των υδατοδρομίων, 
 

 ζ) την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς το στάδιο 

στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους τυχόν 
καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας. 
 
  
  

  

  Αρθρο :38 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 3 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

 
 Άρθρο 38 

 

 Αίτηση για χορήγηση άδειας 
 λειτουργίας υδατοδρομίου 
 
 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στη 
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

 α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, 
συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησης αυτού (σύσταση, καταστατικό, 
τροποποιήσεις αυτού, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), τα οποία 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται σε Φ.Ε.Κ. ή στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 
 
 β) Επικυρωμένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης 

έναρξης εργασιών ή δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο τη 

λειτουργία υδατοδρομίου. 
 
 γ) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Η ένωση προσώπων ορίζει κατά νόμο 
υπεύθυνο, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι αστικώς και ποινικώς 

υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις που βαρύνουν την ένωση προσώπων. 
 
 δ) Ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του 
Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η 
υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η 
περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης 
και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα), όπως επίσης και τα σχετικά 

αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την 
αιτούμενη περιοχή. Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε 
ηλεκτρονική μορφή. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται προκειμένου και για υδατοδρόμιο επί 

λίμνης σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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 ε) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, Χάρτη της Γεωγραφικής 

Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών του 
υδατοδρομίου και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων, με ισοϋψείς ανά ένα 
μέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να 

γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
 
 στ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά 
νόμο αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης 
λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου 
αιγιαλού ή/και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης 

λιμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 
 ζ) Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.): 
 
 αα) το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από το Φορέα Διοίκησης, 

Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού-

παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού 
το οποίο και θα αναγράφεται επ` αυτού, 
 
 ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τυχόν προτεινόμενα νέα έργα, 
 
 γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση, 
 

 δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων, 
 
 εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα. 
 
 η) Σε λιμάνια όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Χ.Ζ.Λ., έγγραφη σύμβαση παραχώρησης του 
χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου από τον κατά νόμο δικαιούμενο προς τον αιτούντα, 
με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του 

υδατοδρομίου. 
 
 θ) Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του 
παρόντος. 
 
 ι) Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, 

με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του 
συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων και εκτίμηση 
των χρηματοοικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του υδατοδρομίου. 
 
 ια) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή αντίγραφο της Απόφασης`Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε περίπτωση που το έργο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. 

 
 ιβ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
του παρόντος νόμου. 
 
 ιγ) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα 

II του παρόντος νόμου. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου περιέχει τα εγκεκριμένα 
από την ΥΠΑ μέτρα, διαδικασίες και μέσα για την ασφάλεια του υδατοδρομίου από έκνομες 
ενέργειες, καθώς και συναφή θέματα συνεργασίας με τις Αστυνομικές, Λιμενικές Αρχές, 
Πυροσβεστικές Αρχές και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου αερολιμένα. 
 
 ιδ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με 

το Παράρτημα III του παρόντος νόμου. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου ανά 
περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης. 
 

 ιε) Αποδεικτικό παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4. 
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 2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε 
κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα οριζόμενα από το άρθρο αυτό δικαιολογητικά ή αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. 
 
«3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 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 - 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.» 
 
***  Η παράγραφος 3  αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρο 58 παρ.1 Ν.4313/2014, 

       ΦΕΚ Α 261/17.12.2104. 
 
 4. Για την εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καταβάλλεται 
παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο 
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του 

παραβόλου. 
 
 5. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ορίζει έναν υπάλληλο που παραμένει υπεύθυνος για το συνολικό 
χειρισμό του φακέλου αίτησης, το συντονισμό και τη διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. 
 

  
  

  

  Αρθρο :39 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

 
 Άρθρο 39 
 
 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων -Έκδοση αδειών 
 
 1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέλου και του αποδεικτικού καταβολής 

του παραβόλου, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο 
του φακέλου στις ακόλουθες δημόσιες υπηρεσίες: 
 
 α) Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), 
προκειμένου να εξετάσουν τυχόν και καθ` οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις επιχειρησιακές 
λειτουργίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων 
της Εθνικής Άμυνας. 

 
 β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και στην Υδρογραφική 
Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εξετάσουν, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας 
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θαλασσίου περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και 

το υποβληθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του υδατοδρομίου. 
 
 γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου , προκειμένου να 

εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των 
λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων/ δραστηριοτήτων με 
εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) αλλά και γενικότερα τη 
συμβατότητα τους με τη λειτουργία του λιμένα. 
 
 δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειμένου 
να ορίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να 

ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια 
του υδατοδρομίου. 
 
 «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`Εκτακτων Αναγκών» του 
υδατοδρομίου προς αδειοδότηση σε λίμνη, σε συνυπογραφή με τη Διεύθυνση Αερολιμένων 
(Δ3) της Υ.Π.Α.» 
 
***  Η περ.ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρο 58 παρ.2 Ν.4313/2014, 
       ΦΕΚ Α 261/17.12.2104. 
 

 2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των 
θεμάτων της αρμοδιότητας τους, αποστέλλουν εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) 
εργάσιμων ημερών στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. και, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει 
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του υδατοδρομίου αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του 
φακέλου, με την οποία δύνανται να υποβάλουν υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους. 

 
 3. α) Με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των 
Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του 
φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο 
και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει ήδη 

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο. 
 
 β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή περιορισμοί, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. 
ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα, ο οποίος δύναται να επανυποβάλει το/-α στοιχείο/-α του 
φακέλου που χρήζει/-ουν επικαιροποίησης ή τροποποίησης. Σε συνέχεια αυτού, 
ακολουθείται εκ νέου και με τις ίδιες χρονικές προθεσμίες η διαδικασία του παρόντος 

άρθρου. 
 

 4. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσμίες αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα που καταλογίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α` 26). 
 

 5. Σε περίπτωση που το υδατοδρόμιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, 
παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου προωθείται και η διαδικασία 
αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
 

 Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος, μέσω 
του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλει αίτηση για 
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι 
περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 
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 Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που δεν διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ: 

 
 α) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου και του λιμένος είναι το ίδιο νομικό 
πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλεται Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιμένα και του υδατοδρομίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 
 β) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι διαφορετικό νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα δύναται να 
υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. μόνο για τη 
δραστηριότητα του υδατοδρομίου υπό την προϋπόθεση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης 

του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα για μη ουσιαστική εμπλοκή 
και παρακώλυση της λειτουργίας του λιμένα από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η παρατήρηση της τελευταίας στήλης του α.α. 25 της ομάδας 
1ης της υ.α. 1958/2012. 
 

 6. α) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις εξοπλισμού του άρθρου 42, ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς 
λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, και ενημερώνει για τα ανωτέρω 
εγγράφως με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 40, η 
οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών. 
 
 β) Αν διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι: 

 
 αα) το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, η Επιτροπή ενημερώνει τη 
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. η οποία και εισηγείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη σχετική Απόφαση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 36 για έκδοση άδειας λειτουργίας, 
 
 ββ) το υδατοδρόμιο δεν πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, εκδίδεται άμεσα 
αιτιολογημένη αρνητική διοικητική πράξη. 

 
 γ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση, μετά την ολοκλήρωση 
διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την 
κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται 
ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το 

αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του 
παραβόλου. 
 
 7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως: 
 

 α) Η τήρηση των προβλεπομένων Εγχειριδίων Υδατοδρομίου. 
 

 β) Η υποδομή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ασφαλείας και κατάλληλο προσωπικό για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται 
στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου. 
 
 γ) Η ισχύς όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία και τυχόν 

κατασκευή των χερσαίων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου. 
 
 δ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προβλεπόμενου στο άρθρο 39 
εξοπλισμού. 
 
 8. Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 36 επιτρέπεται η έναρξη 

πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθεν υδατοδρομιο. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη 
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων. 
 
 9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αόριστης διάρκειας και τελεί υπό την αίρεση της 

επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης κατά τη διαδικασία του άρθρου 51 από την Επιτροπή 
του άρθρου 40. Η αόριστη διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν απαλλάσσει 
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τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με 

μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ, καθώς 
και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή στα στοιχεία του υδατοδρομίου. Κάθε 
αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την 

ανανέωση επιμέρους πιστοποιητικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος της άδειας 
λειτουργίας κάθε υδατοδρομίου. 
 
  
  

  

  Αρθρο :40 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

 
 Άρθρο 40 
 

 Επιτροπή Υδατοδρομίων 
 
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου συγκροτείται στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Επιτροπή Υδατοδρομίων, στην οποία μετέχουν: 
 
 α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α., 

 
 β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υ.Π.Α., 
 
  «γ) `Ενας (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.» 
 
***  Η περ.γ ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρο 58 παρ.3 Ν.4313/2014, 
       ΦΕΚ Α 261/17.12.2104. 
 
 δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
 

 Την Επιτροπή επικουρεί ένας (1) υπάλληλος της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος εκτελεί και χρέη 
υπευθύνου για την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. 
 
 2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδρομίων, καθώς και 
κάθε άλλη αρμοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις. 

 
 3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία της Επιτροπής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των μελών της, τη θητεία, τις 
αρμοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. 
 
 4. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη 

αμοιβή ή αποζημίωση. 
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  Αρθρο :41 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 

 

 
 Άρθρο 41 
 
 Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση εκμετάλλευσης 
 

 1. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36. Για κάθε 
μεταβίβαση απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης της 

Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση, το ανάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει να πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, η δε μεταβίβαση της άδειας σε αυτό 
συντελείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας, 

κατά τα άρθρα 38 και 39 του παρόντος νόμου. 
 
 «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.» 
 
***  Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με  το άρθρο 58 παρ.4 Ν.4313/2014, 
       ΦΕΚ Α 261/17.12.2104. 

 

  
  

  

  Αρθρο :42 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 42 
 
 Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου 
 
 Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να: 

 

 α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του 
υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος. 
 
 β) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών και να προβαίνει 
έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων κατά τις 
επιθεωρήσεις ασφαλείας. 

 
 γ) Ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, με υπόδειξη των αρμόδιων 
κατά περίπτωση υπηρεσιών. 
 
 δ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί 
την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Ειδικά, το 
υδατοδρομιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου του, 

κάθε ημέρα πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση 
αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών. 
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 ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες κατόπιν έγγραφης πράξης των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία 
αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα 
αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας 
Υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν 
την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους. 
 
 στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του, 
σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή στην 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, μέσων, 

προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας 
άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας 
των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς 
Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για το πρόβλημα 
ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού 

διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας 

του. Τόσο για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο και για την επαναλειτουργία, 
ενημερώνονται η Υ.Π.Α. και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έκδοση των σχετικών 
οδηγιών. 
 
 ζ) Ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή 

συμβάν. 
 
 η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες, για τη 
δημοσίευση τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (Α.Ι.Ρ. - GREECE), 
καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής 
οδηγίας. 
 

 θ) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 ι) Μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί. 
 
 ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εσωτερικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

 
 ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να χρησιμοποιεί τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό ως ακολούθως: 
 
 αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από 
τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμιση (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι 
(6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή 

άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό 
από αέρος. 

 
 ββ) ΦΑΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ράδιο - ενεργοποιούμενος 
φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή 
αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη 
αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι 

τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός. 
 
 γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να 
είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση 

μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης 
σε σχήμα «Τ». 
 
 δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την 

πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από -επιβίβασης 
επιβατών, ως προς τη σταθερότητα τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την 
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οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που 

συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 
 εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του 

αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη 
φουσκωτού τύπου, μετά σχοινιού πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για 
χρήση οποιαδήποτε στιγμή. 
 
 στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους 
ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδιασμένου με τις 
προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή. 

 
 ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του 
αεροσκάφους ύδατος πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου τύπου, 
κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, 
τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) κιλών ξηράς 

κόνεως για τα υγρά καύσιμα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (C02) ή δώδεκα (12) 

κιλών κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό. 
 
 ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ©ΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά 
φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την υπ` αριθ. 3221/2.1.1999 (Β` 76) 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον περιορισμό τυχόν διαρροής καυσίμου 
ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, 
εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ` αριθ. 1218.91/1997 (Β`951) κοινή υπουργική 

απόφαση. 
 
  
  

  

  Αρθρο :43 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 43 
 
 Όροι εκτέλεσης πτήσεων 

 
 Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται υπό τους 
ακόλουθους όρους: 
 
 α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια 
της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC), με την 
προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόμενο από τους 

κανονισμούς σχέδιο πτήσης. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η 

παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του 
αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωση του ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπορία. 
 

 β) Στην περίπτωση που το υδατοδρόμιο βρίσκεται εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή 
Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε: 
 
 αα) Το αεροσκάφος, πριν από την είσοδο του στην Τερματική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, 
έρχεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την 
εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο αδείας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την 
εντός αυτής πτήση του. 

 
 ββ) Πριν από την αναχώρηση λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο 
φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης 
Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που θα πρέπει να 

ακολουθήσει. 
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 γγ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας του αντίστοιχου αεροδρομίου είναι 

υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός 
της Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση 
με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου. 

 
  
  

  

  Αρθρο :44 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 44 
 
 Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες 

 

 1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων. 
 
 2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά 
περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής 
ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF). 
 

  
  
  

 Άρθρο 45 

 
 Απαγορεύσεις - περιορισμοί 
 

 1. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας 
λιμενικής αρχής ή της Υ.Π.Α. στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη: 

 
 α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας. 
 
 β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων. 
 
 γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων 
(500) μέτρων από την περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου κατά τη διάρκεια της 

αεροπορικής ημέρας. 
 
 2. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται η κολύμβηση και κάθε είδους 
υποβρύχια δραστηριότητα. 
 
  

  

  

  Αρθρο :46 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 46 
 
 Ασφάλιση 
 
 1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας 
υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των 

προ-στηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Τα ελάχιστα 

επιμέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά, καθώς και το εύρος των υποχρεωτικώς 
καλυπτόμενων κινδύνων καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. 
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 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2912/2001 (Α` 94), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 

 «Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση 
αεροσκάφους ύδατος, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην 
ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης 
Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που συστάθηκε με το ν. 4033/2011 
(Α`264), το οποίο ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.» 
 

  
  

  

  Αρθρο :47 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 2 

 

 
 Άρθρο 47 
 
 Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων 
 
 Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν 

υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
καθορίζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια του ύψους των τιμολογίων αυτών. Για τον 
καθορισμό των τιμών παροχής υπηρεσιών κάθε υδατοδρομίου, όπως και των κατώτατων και 
ανώτατων ορίων αυτών που ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου, 

καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών. 

 
  
  

  

  Αρθρο :48 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 48 
 
 Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου 

 
 Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος 

ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 
δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής 
ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος 

και ο χρόνος απόδοσης του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις 
εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους. 
 
  
  

  

  Αρθρο :49 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 49 
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 Πτυχία και άδειες 
 
 Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.1815/1988 (Α` 250), όπως ισχύει, τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
 
 «3. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του προβλεπόμενου έγκυρου πτυχίου 
ή έγκυρης άδειας, απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος. Με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Υ.Π.Α., καθορίζονται οι όροι και 
η διαδικασία, καθώς και ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.» 

 
  
  

  

  Αρθρο :50 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 50 
 
 Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα 
 

 Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα γίνεται: α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίμων στα 
υδατοδρόμια, οι προδιαγραφές των οποίων, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες 
εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της 
Υ.Π.Α. και με την τήρηση των κανονισμών πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών 
και των σχετικών διατάξεων των κανονισμών λιμένων, 
 

 β) είτε με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών ή με ευθύνη του χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο υπ` αριθ. 
Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε 
αεροδρόμια της Υ.Π.Α. (Β 1109), με μέριμνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του 
υδατοδρομίου, τηρουμένων των τελωνειακών διατάξεων, των κανονισμών πυρασφάλειας 
και ανεφοδιασμού αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος 
και των σχετικών διατάξεων των κανονισμών λιμένων. 

 
  
  

  

  Αρθρο :51 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 51 
 
 Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων 
 

 1. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των 
υδατοδρομίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειας τους. Η 
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. καταρτίζει το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους το πρόγραμμα τακτικών 
επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας 
και γεωγραφικής αντιπρο- σωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών. Πέραν των 
επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, η αρμόδια Διεύθυνση της Υ.Π.Α. 
διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης 

στις απαιτήσεις ασφαλείας από έκνομες ενέργειες στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
 2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδρο-μίου υποχρεούται να παρέχει κάθε 

πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως 
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άνω όρων, επιβάλλονται με απόφαση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. οι προβλεπόμενες στον παρόντα 

νόμο κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 
 
 3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, 

ενημερώνει προηγουμένως εγγράφως τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας. 
 
  
  

  

  Αρθρο :52 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 52 

 

 Αναστολή και ανάκληση άδειας 
 λειτουργίας υδατοδρομίου 
 
 1. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή μπορεί να αναστέλλεται, 
ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η 
άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε λίμνη μπορεί να αναστέλλεται, ύστερα από 

εισήγηση της Υ.Π.Α., με μόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) εργάσιμων 
ημερών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
 α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 36, β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 42, πλην εκείνων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας, οπότε στην περίπτωση 

αυτή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται άμεσα με αντίστοιχη απόφαση. 

 
 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει εκλείψει ο λόγος που 
οδήγησε στην αναστολή, η άδεια λειτουργίας σε θαλάσσια περιοχή ανακαλείται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε λίμνη 
ανακαλείται με μόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ανακαλείται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε λίμνη 
ανακαλείται με μόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην περίπτωση υποβολής σχετικής έγγραφης 

αίτησης από τον αδειούχο προς τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. 
 

 3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου 
πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εμπλεκόμενες Αστυνομικές, 
Λιμενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές. 
 

  
  

  

  Αρθρο :53 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 53 
 
 Κυρώσεις 
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 1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των από τις οικείες διατάξεις 

καθοριζόμενων θεμάτων Αερολιμενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, 
Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Δημόσιας Ασφάλειας, 
Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άμυνας, καθώς και κάθε μη σύννομη 

ενέργεια του υδατοδρομίου επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και 
αποκλειστικά τον φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου ή τον αερομεταφορέα ή τον χειριστή του 
αεροσκάφους κατά περίπτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται, 
ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή διοικητικής ευθύνης, πρόστιμο υπέρ 
του Δημοσίου από πεντακόσια (500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς 
και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας υδατοδρομίου, ανάλογα με το είδος της 
παράβασης και τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός 

του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο 
διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ποσού και η προσωρινή αφαίρεση της άδειας 
να καθίσταται οριστική. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά περίπτωση με απόφαση του 
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. 

 
 Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998, όπως 
ισχύει. 
 
 Τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά με άλλα πρόστιμα, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 2. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 
διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της απόφασης επιβολής του. 
 
 3. Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον 
υδατοδρομίου, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες απαγορεύσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, 
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις 
του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 
187/1973 (Α` 261). 
 
  

  

  

  Αρθρο :54 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 54 
 

 Υδάτινα πεδία 
 
 1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 α) Τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α` 160) για τις 
περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου. 
 
 β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας. 
 
 γ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας. 
 

 δ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει τη Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την άφιξη του, για την πρόθεση 
προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η Λιμενική Αρχή έχει καθορίσει επακριβώς 
την περιοχή αποπροσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του 

αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη 
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θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις 

ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, 
πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην 
αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης. 

 
 ε) Υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης 
(ναυτιλιακό- αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του 
αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και 
αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 
του αρμόδιου λιμενάρχη ή εν τη απουσία του, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου 
υπηρεσίας. 

 
 στ) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση 
πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών. 
 

 ζ) Κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε 

απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα τηρώντας τις 
διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων. 
 
 η) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδομή ή πλωτό σκάφος για την 
ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης του 
αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους 
ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου. 

 
 θ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί άμεσα στην πλησιέστερη υπηρεσία 
εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης. 
 
 2. Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα έξι (6) ζεύγη, ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας 
αεροπορικής ημέρας. 

 
 3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε 
όλες τις φάσεις της πτήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης 
του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου 
πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιμη Απόσταση Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις 
θέσεις και το ύψος τυχόν εμποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονικές επιφάνειες, 

και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. 
 
 4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης 
αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι 
συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθμό των αρμοδιοτήτων τους: 
 
 α) για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

 
 β) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα, 

 
 γ) για παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας και 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και Δασμολογικού 
ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη 
χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 54 του 

παρόντος. 
 
  
  

  

  Αρθρο :55 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 55 
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 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

 υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου 
 
 Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης δύναται να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου ή 

του υδάτινου πεδίου σε περιπτώσεις όπου, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών 
που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την 
αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές. 
 
  
  

  

  Αρθρο :56 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 56 

 
 Καταργούμενες διατάξεις 
 
 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 
3333/2005 (Α` 91). 
 
  

  

  

  Αρθρο :57 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 
 Άρθρο 57 
 
 Μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Οι κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 

εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να υποβάλουν στη 
Δ.ΠΣ.Α.Α.Α. αίτηση για μετατροπή της προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας 
υδατοδρομίου αόριστης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η άδεια 
λειτουργίας υδατοδρομίου αόριστης διάρκειας εκ μετατροπής χορηγείται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το υδατοδρόμιο λειτουργεί νόμιμα με 

βάση την προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 
 3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή απορριφθεί 
η σχετική αίτηση, η προσωρινή άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει με το πέρας της 
ημερομηνίας λήξης της.". 
 

  
  

  

2) Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91Α’) με την οποία προστίθεται 

παρ. 4 στο άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238Α’), που έχει ως εξής : 

"Άρθρο (23) 2 

 
 1. Στο άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
 

 «4. Οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 
εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου για αεροδρόμια επί υδάτινης επιφάνειας στους τομείς 
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που τα αφορούν. Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την 

έγκριση του προβλεπόμενου από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 
προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα. Ειδικά για αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες 
στις οποίες η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα, όπου στον Εθνικό Κανονισμό 

Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό 
Σώμα. 
 
 Για την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας του εκμεταλλευόμενου αεροδρόμιο, επί 
υδάτινης επιφάνειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
 
 Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από 

εκμεταλλευόμενους αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή αερομεταφορείς που 
δραστηριοποιούνται σε αυτά.». 

 

3) Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91Α’) «άρθρο 10α: “Χρήση 

αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας” του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250Α’), που έχει ως εξής : 

"4. Στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 

1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α΄), προστίθεται άρθρο 10α ως εξής: 
 Άρθρο 10α 
 
 Χρήση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας 
 
 1. Η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια επιτρέπεται με απόφαση των Υπουργών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου για αεροδρόμιο σε 

λίμνη, η λειτουργία του επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
 
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται: 
 
 α. Τα σχετικά με τους όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 

κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όρους 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο 
ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι 
υποχρεώσεις και τα προσόντα των προσώπων αυτών. 
 
 β. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί δραστηριοτήτων και οι υποχρεώσεις των πλοίων που 

τα διαπλέουν ή κινούνται πλησίον αυτών. 
 
 γ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται σε αεροδρόμια, στα οποία ο αριθμός 
των πτήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις τρεις ημερησίως. 
 

 Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι λειτουργίας τους καθορίζονται με τις αποφάσεις της 
παραγράφου 1. 
 
 4. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια που έχει καθοριστεί με 
Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν ή 
διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή οι συνήθεις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 

είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο μέτρων. 
Επίσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, αν από αυτήν 
προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία 
λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. 
 
 Αγκυροβόλια πλοίων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την 

εξυπηρέτηση αεροσκαφών εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία. 
 

 5. Κυρώσεις 
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 α) Για κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας 

επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, 
ανεξάρτητα τυχόν συντρέχουσας ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, πρόστιμο από πέντε 
χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

 
 Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
 Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. 
 
 β) Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της απόφασης επιβολής του. 
 
 γ) Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον 
αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες στο 

διάταγμα της παραγράφου 2 απαγο ρεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις σε αυτό 

καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις 
συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 
του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 
Α΄). 
 
 6. Ασφάλιση 
 

 Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας 
υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για 
βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ. Το κατώτερο ποσό ασφάλισης 
δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν 
ο ίδιος φορέας διαχειρίζεται πλέον του ενός αερολιμένες, δεν απαιτείται επιπλέον 

ασφαλιστική κάλυψη. 
 
 7. Τιμολόγια υπηρεσιών 
 
 Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας 
καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν 

μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Για 
τον καθορισμό των τιμολογίων λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος 
του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
αεροσκαφών. 
 
 8. Τέλος αναχωρούντων επιβατών 

 
 Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από αερολιμένα επί υδάτινης επιφάνειας καταβάλλεται υπέρ 

του Δημοσίου τέλος ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί 
στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην 
περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος 

απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, 
ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.»]". 
 

4) Με το άρθρο 50 παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 
του ν. 4530/2018 (Α’ 59)  που έχει ως εξής : 

" Σε περίπτωση λύσεως σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών δύο (2) ή περισσότερων 
συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειάς τους, ελέγχονται όλες οι συμβάσεις 
της παραγράφου 1, λαμβανομένου υπόψη και κάθε άλλου στοιχείου και δεδομένου, όπως 
τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις λύθηκαν με σκοπό την παροχή 

μεταφορικού έργου ή την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 19 και όχι στο 

πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.". 
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5) Με το ά. 50 παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018, που έχει 
ως εξής : 
" Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται ο ορισμός των 

Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Οδικών Τελών, με 
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α` 28)." 

 
6) Με το άρθρο 51 τροποποιούνται τα άρθρα 1, 3, 4,6,7,8,9 και 10 του ν. 4233/2014 που 
έχουν ως εξής : 
" Αρθρο 1 
 Σύσταση Εθνικής Αρχής 
 Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ) 
 

 1. Συνιστάται «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής: «Αρχή») με έδρα τα Σπάτα 
Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες 

κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» (ΕΕ L 
14/22.1.1993), όπως ισχύει. 
 
 2. Σκοπός της Αρχής είναι η κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων 

της ελληνικής επικράτειας στους αερομεταφορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των 
ευκολιών προγραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με 
ευκολίες προγραμματισμού», σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, με την τήρηση των 
αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. 

 
 3. Η Αρχή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις οποίες 
παραπέμπει ο νόμος αυτός. 
 

 4. Η Αρχή απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή 
εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός από την 

εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κατανομής 
του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως ασκείται από τον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
  
  

  

  Αρθρο :3 

 

 
 Αρθρο 3 

 Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής 
 

 1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, τα 
οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους 
ικανότητα, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στην άσκηση διοίκησης ή σε θέματα 
αρμοδιότητας της Αρχής, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. 
 

 2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, διορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι τριετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να 
επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του 

παρόντος. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της 
θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η 
θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για 
περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για 

πλήρη θητεία τριών (3) ετών. 
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 4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της 

θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί, όχι 
πέραν του εξαμήνου, εάν κάποια από τα μέλη της για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή 
αποχωρήσουν, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για την επίτευξη απαρτίας κατά τις 

συνεδριάσεις της. 
 
 5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της. 
 
 6. Κάθε θέμα σχετικά με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής, 
προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8. 

 
  
  

  

  Αρθρο :4 

 

 
 Αρθρο 4 
 Προσωπική και λειτουργική 
 ανεξαρτησία Ασυμβίβαστα 

 
 1. Τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής 
ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνον από το νόμο και τη συνείδηση τους και οφείλουν να 
ενεργούν αμερόληπτα και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον και να μη 
ζητούν ούτε να λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ή από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα. 
 

 2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός, ως μελών της Αρχής, προσώπων τα οποία είτε έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού 

ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 
3528/2007, Α 26), είτε έχουν την ιδιότητα του εταίρου, μετόχου, μέλους διοικητικού 
συμβουλίου, διαχειριστή, υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μελετητή σε 
επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών είτε διατηρούν άμεσα ή 

έμμεσα οικονομικά συμφέροντα σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
αερομεταφορών. 
 
 3. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Αρχής προβαίνουν σε πράξεις ή 
αναλαμβάνουν εργασία ή έργο που δεν συμβιβάζονται με την υποχρέωση ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας κατά τη λειτουργία της Αρχής, ο διορισμός τους ανακαλείται αζημίως για το 

Δημόσιο και την Αρχή, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η 
ανάκληση του διορισμού συντρέχει ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη που 
ενδεχομένως υπέχουν. 
 

 4. Η διαδικασία της ανάκλησης κινείται αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν περιέλευσης σε γνώση του επαρκών στοιχείων για τη 
συνδρομή των λόγων ανάκλησης. 

 
 5. Τα μέλη της Αρχής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, εάν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά 
κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.. Η έκπτωση των μελών της Αρχής συνεπεία αμετάκλητης δικαστικής απόφασης 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία 

εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης. 
 
 6. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται, για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της θητείας τους με 
οποιονδήποτε τρόπο, να αποκτήσουν την ιδιότητα εταίρου, μετόχου, μέλους διοικητικού 

συμβουλίου, διαχειριστή ή άλλη θέση ευθύνης, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε 

επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας ρυθμιζόταν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από 
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την Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, 

επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών, που 
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους της Αρχής, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
 
 7. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α 309) προστίθεται περίπτωση ιζ ως εξής: 
 
 «ιζ. Τα μέλη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων». 
 
  

  

  

  Αρθρο :6 

 

 
 Αρθρο 6 
 Πόροι - Οικονομική Διαχείριση 
 
 1. Πόροι της Αρχής είναι οι εξής: 
 

 α) Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
 
 β) Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ενωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως 
επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων. 
 
 γ) Το υπόλοιπο του Λογαριασμού στον οποίο κατα-τίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής 

Συντονισμού Πτήσεων (ΑΣΠ) του ν. 3534/2007, καθώς και τυχόν ανταποδοτικά τέλη που 
δεν είχαν καταβληθεί στην ΑΣΠ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

 
 2. Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής ανταποδοτικά Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού 
Πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες 
προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την 
έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 95/93/ ΕΟΚ, όπως ισχύει, για 

κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους. Για τις πτήσεις σε 
δρομολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας δεν επιβάλλονται 
ΤΣΠΠ. 
 
 3. Το ύψος των ΤΣΠΠ υπέρ της Αρχής καθορίζεται ετησίως με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση της 

Αρχής. Το ύψος των επιβαλλόμενων ΤΣΠΠ προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και 
παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής και 
είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει η Αρχή ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε 
χρήστη. 

 
 4. Κατά το πρώτο έτος από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της επόμενης παραγράφου τα ΤΣΠΠ καθορίζονται ως ακολούθως: 

 
 α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους 
Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται τέλος 
ανά πτήση, ύψους 1,60 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και 1,60 ευρώ ανά 
αερομεταφορέα. 
 
 β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με 

ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται τέλος ανά πτήση 
ύψους 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και 1,10 ευρώ ανά αερομεταφορέα. 
 
 5. Για την είσπραξη των ΤΣΠΠ η Αρχή αποστέλλει, στο τέλος κάθε τριμήνου στον υπόχρεο 
φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα, εντολή πληρωμής στην οποία 

περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό οφειλής με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και 

αναχωρήσεις αεροσκαφών. Ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέας 
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καταθέτει τα ΤΣΠΠ που τον βαρύνουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή για 

το σκοπό αυτόν. 
 
 6. Η Αρχή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό. Ο έλεγχος των 
οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται 
από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα 
στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της Αρχής 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 
 
 8. Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε έτους προκύπτει θετικό 
οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα), το οποίο υπερκαλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της 
Αρχής για το προσεχές έτος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της, ποσοστό έως 80% του πλεονάσματος αυτού, καθοριζόμενο με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο. 
 
  
  

  

  Αρθρο :7 

 

 
 Αρθρο 7 
 Συμβάσεις 

 
 1. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών 

και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η 
υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές διέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις διατάξεις 
προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, 
συμπληρωματικά, από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής. 

 
 2. Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
ερευνητικούς φορείς, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και 
εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

  
  

  

  Αρθρο :8 

 

 
 Αρθρο 8 
 Κανονισμός Εσωτερικής 
 Λειτουργίας και Διαχείρισης 
 
 1. Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Αρχής ρυθμίζονται στον Κανονισμό 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Κανονισμός), ο οποίος εκδίδεται και 
δημοσιεύεται με μέριμνα της Αρχής στην επίσημη ιστοσελίδα της εντός τριών (3) μηνών από 
τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Έως τη 
δημοσίευση του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Αρχής διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, 
συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 

 2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν ιδίως: 
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 α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη διαδικασία των συνεδριάσεων, της λήψης και 

εκτέλεσης των αποφάσεων της, 
 
 β) τη διαχείριση των πόρων, του υλικού και της εν γένει περιουσίας της Αρχής, καθώς και 

κάθε ζήτημα σχετικό με την οικονομική της διαχείριση, 
 
 γ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, 
καθώς και κάθε θέμα του προσωπικού της, 
 
 "δ) τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος" και 
 

***Η εντός " " περίπτωση δ  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 περίπτωση 11 του άρθρου 377 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) 
 
 ε) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της. 
 

  

  

  

  Αρθρο :9 

 

 
 Αρθρο 9 
 Καθήκοντα - αποζημίωση 
 Προέδρου και μελών της Αρχής 
 
 1. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα λοιπά μέλη 
είναι μερικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4. 

 
 2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, συγκαλεί τις συνεδριάσεις και διευθύνει το 

έργο της Αρχής. Ο Πρόεδρος με απόφαση του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη 
του προσωπικού της να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για 
συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. 
 
 3. Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρο 

της, ο οποίος είναι διατάκτης των δαπανών της. 
 
 4. Εως την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του 
άρθρου 8, ο Πρόεδρος διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει 
για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

 5. Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των μελών καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4024/2011 και 4093/2012, καθώς και οι εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δαπάνη που προκαλείται από την 

εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. 
 
  

  

  

  Αρθρο :10 

 

 
 Αρθρο 10 
 Προσωπικό 
 
 1. Στην Αρχή απασχολούνται έως δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, καθώς και ένας (1) Νομικός Σύμβουλος με σχέση έμμισθης εντολής. Για το 

βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού και του Νομικού Συμβούλου της 
Αρχής εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/ 
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2011, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται μετά από 

προκήρυξη της Αρχής, 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 και μετά από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

 
 2. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Αρχής 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, 4172/2013 και της 
λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνουν 
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Αρχής. 
 

 3. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) 
χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι αυτό 
κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται 
αναλόγως και στο προσωπικό της Αρχής. 
 

 4. Το προσωπικό της Αρχής 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.". 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY

Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών
και λοιπές διατάξεις

ΜEΡΟΣ Α΄ 
IΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤAΛΛΕΥΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜIΩΝ ΕΠI ΥΔAΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Άρθρο 1
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) ισχύ-
ουν οι εξής ορισµοί:

1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου»: η άδεια που χο-
ρηγείται στον ενδιαφερόµενο µόνο για την κατασκευή ε-
γκαταστάσεων και υποδοµών και την προσθήκη του απα-
ραίτητου εξοπλισµού του υδατοδροµίου. 

β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου»: η άδεια που
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και επιτρέπει τη λει-
τουργία και εκµετάλλευση του υδατοδροµίου, εφόσον έ-
χει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρο-
µίου. 

2. «Αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών µετα-
φορών που διαθέτει το προβλεπόµενο πιστοποιητικό αε-
ροµεταφορέα. 

3. «Αεροπορική ηµέρα»: το χρονικό διάστηµα που ορί-
ζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και
τριάντα (30) λεπτά µετά τη δύση του ηλίου.

4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή
αµφίβιο ελικόπτερο.

5. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους α-
πό την επιφάνεια του ύδατος µε ίδιες δυνάµεις.

6. «Δηµόσιος φορέας»: το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσω-
πα δηµόσιου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού, τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία
των µετοχών έχει το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄βαθµού καθώς και τα δηµοτι-
κά λιµενικά ταµεία.

7. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυ-
γή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου
του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 93/1974 (Α΄
293), όπως ισχύουν. 

8. «Εγχειρίδια υδατοδροµίου»: τα εγχειρίδια που υπο-
βάλλονται µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδει-
ας υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβάνουν:
α) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water

Aerodrome Manual),
β) το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security

Program),
γ) το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Ανάγκης (Emergency Plan).
9. «Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπο-

ρίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισµός Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), που έχει εκδοθεί µε
την µε Αριθ. Δ15/Α/18070/1501 απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1485/17.6.2011),
οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι
λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή προτύ-
πων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ε-
νέργειες.

10. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: µετεωρο-
λογικές συνθήκες εκφρασµένες από την άποψη ορατό-
τητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νε-

φών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ε-
λάχιστα όρια.

11. «Περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου»: υδάτινη περιο-
χή του υδατοδροµίου, εντός της οποίας µπορεί να ορίζε-
ται, σε συνάρτηση µε τη µορφολογία της ευρύτερης χερ-
σαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επι-
δόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον
ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπε-
ται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υ-
δατοδρόµηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγµών ορί-
ζεται είτε από τις συντεταγµένες του κέντρου του κύ-
κλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγµένες του σχή-
µατος της περιοχής ελιγµών και δεν περιλαµβάνει τους
χώρους ελλιµενισµού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ε-
λιγµών µπορεί να συµπεριλαµβάνεται περιοχή εντός λι-
µένος.

12. «Περιοχή ελλιµενισµού αεροσκαφών»: υδάτινη πε-
ριοχή του υδατοδροµίου σε επαφή µε προβλήτα, στην ο-
ποία παρέχονται σταθερά σηµεία που προσδένεται το α-
εροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επι-
βάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εµπορεύµα-
τα, να γίνει ανεφοδιασµός καυσίµων και παραµονή του
αεροσκάφους µεταξύ των πτήσεων.

13. «Περιοχή κίνησης υδατοδροµίου»: η περιοχή του
υδατοδροµίου που χρησιµοποιείται για την αποθαλάσ-
σωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόµηση αε-
ροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ε-
λιγµών του υδατοδροµίου και ελλιµενισµού αεροσκα-
φών.

14. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκά-
φους.

15. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστη-
ριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η ο-
ποία δεν είναι πτητική λειτουργία δηµόσιων µεταφορών
ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

16. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται
σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

17. «Σύµβαση παραχώρησης»: η σύµβαση µε την οποία
ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδρο-
µίου.

18. «Σύµβαση υδατοδροµίου»: η σύµβαση µεταξύ κα-
τόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου και κατόχου άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

19. «Σύστηµα W.G.S.-84»: το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό
Σύστηµα (World Geodetic System) του έτους 1984.

20. «Τύποι υδατοδροµίων»: τα υδατοδρόµια µπορεί να
εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και εξωτερικού και
διακρίνονται σε υδατοδρόµια εσωτερικού ή υδατοδρόµια
εξωτερικού (πύλες). 

21. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσ-
σωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιµο-
ποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων. Τα υδάτινα πεδία δεν µπορεί να αποτελούν πύ-
λη εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα.

22. «Υδατοδρόµιο»: το αεροδρόµιο επί υδάτινης επι-
φάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για
την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την κίνηση
αεροσκαφών επί της επιφάνειας αυτής, και περιλαµβά-
νει τις αναγκαίες χερσαίες επιφάνειες, υποδοµές, κτι-
ριακές και λιµενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό
για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων,
επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου.

23. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευ-
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σης Λιµένα»: κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της αυτο-
διοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νό-
µο, την ευθύνη της διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α΄
285).

24. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδροµίου»: ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή το νοµικό πρό-
σωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατο-
δροµίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή και λει-
τουργίας υδατοδροµίου. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) εφαρµό-
ζονται σε όλα τα υδατοδρόµια στα οποία πραγµατοποι-
ούνται πτήσεις δηµόσιων αεροµεταφορών, γενικής αε-
ροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δηµόσιο, α-
πό οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθµού,
από νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από
ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις υδατοδροµίων

1. Για τη λειτουργία των υδατοδροµίων απαιτείται η
κατάλληλη υποδοµή σε λιµενικές και κτηριακές εγκατα-
στάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προκατασκευα-
σµένων σταθερών, µετακινούµενων ή φορητών οικί-
σκων, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού της περί-
πτωσης ιβ΄ του άρθρου 16. 
Η κατασκευή των απαιτούµενων νέων εγκαταστάσεων

για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου
και ταχυδροµείου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, τους κανονισµούς και την κείµενη
νοµοθεσία.
Για το σχεδιασµό των απαιτούµενων εγκαταστάσεων

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδροµίου,
ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστη-
ριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους
από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι αναµονής πριν α-
πό τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής α-
ποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων
ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών
και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναµονής για επιβί-
βαση και οι χώροι υγιεινής.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστά-
σεων προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ε-
ξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής: 
α) κτιριακή ή άλλη υποδοµή ώστε να διασφαλίζεται η

επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λει-
τουργία του εξοπλισµού ασφαλείας ελέγχου επιβατών
και αποσκευών,
β) κατά την αναµονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2

τ.µ. ανά εξυπηρετούµενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύ-

λων και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα ανάλογα µε τoν
αριθµό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται µέσα
στο χώρο αναµονής των επιβατών, χωροθετούνται πλη-
σίον αυτού.
Στα υδατοδρόµια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξό-

δου υπάρχει διαχωρισµός των επιβατών εντός και εκτός
Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό
και τον αξιωµατικό υπηρεσίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της
παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των α-
νωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εσωτερι-
κού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορί-
ζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκατα-
στάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για
τα υδατοδρόµια εσωτερικού σε λίµνη.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχι-
στες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των α-
νωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερι-
κού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες α-
παιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιρια-
κών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω
προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύ-
λες) σε λίµνη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατο-
δροµίου ως υδατοδροµίου εσωτερικού ή εξωτερικού /
πύλη.

Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου χορηγείται µόνο σε
δηµόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υπο-
δοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου. Για υ-
δατοδρόµιο σε λίµνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται απο-
κλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση
άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την απόφαση χορήγησης της
συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβό-

λιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων µπορεί να χρησιµοποι-
ούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υ-
δροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβο-
ληµένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρµόδι-
ου φορέα και σύµφωνη γνώµη της τοπικής λιµενικής αρ-
χής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάµεων

ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και α-
σκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίµων ή
εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάµεων εν γένει ή εγκα-
τάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άµυνας και α-
σφάλειας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αµυντική πε-
ριοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546)
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως

αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
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π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), λαµβάνοντας υπόψη και τους πε-
ριορισµούς κίνησης µηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντι-
κατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), µε το π.δ. 31/2018
(Α΄  61).

δ) σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετε-
ωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι
καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσµε-
νείς και δηµιουργούν σηµαντικό ύψος κύµατος, ανώτερο
των δύο (2) µέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί ένα υδατοδρόµιο να ορι-
στεί ως σηµείο εισόδου-εξόδου, ύστερα από αίτηση του
φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου. 
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου δεν είναι και

κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου, η αίτηση συ-
νυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υ-
δατοδροµίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υ-
δάτινων πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας.

5. Για τα υδατοδρόµια και τα υδάτινα πεδία εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράµµατος Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας στους τοµείς που τα αφορούν. Η
εκτέλεση δηµόσιων µεταφορών από αεροµεταφορείς
προϋποθέτει την έγκριση του προγράµµατος ασφάλειας
αεροµεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανο-
νισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρό-
µια στα οποία η αστυνόµευση διενεργείται από το Λιµε-
νικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό
Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρε-
ται η Ελληνική Αστυνοµία, νοείται το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράµµα-
τος ασφαλείας του υδατοδροµίου απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε τη λει-
τουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη
αντίστοιχα.

6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο Μέρος
Α΄ εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α΄
205) και του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υπεύθυ-
νος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υ-
ποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου. Επιπλέον, ο
φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου φέρει την ευθύνη για
το συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούµε-
νων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν µέσα στα όρια
του υδατοδροµίου.

8. Για τα υδατοδρόµια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγ-
µατοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσε-
ων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρµό-
ζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει δια-
σφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπό-
µενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έ-
χουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω διεθνούς αερολιµένα ή αερολιµένα ή λιµένα ή υδα-
τοδροµίου που έχει χαρακτηριστεί ως νοµοθετηµένο ση-
µείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη χώρα.

9. Στη σύµβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συµ-
βαλλόµενων µερών για την τήρηση των όρων που προ-
βλέπονται στον παρόντα νόµο.

10. Αν σε περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου περιλαµβά-

νεται περιοχή λιµένα, η χρήση της περιοχής ελιγµών ε-
πιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιµενικής
Αρχής και µε ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.

11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου δεν επιτρέπει τη
λειτουργία του υδατοδροµίου χωρίς την έκδοση άδειας
λειτουργίας.

Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων

Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρού-
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010
(Α΄204). Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί
στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού το-
µέα.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας 

Υδατοδροµίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χο-
ρηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου. Για υδατο-
δρόµιο σε λίµνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται απο-
κλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορη-
γείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται µόνο
σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην
Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή εφαρµό-
ζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988
(Α΄  231). 
Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρό-

σωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα ε-
ντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την αίτηση ορίζεται α-
ντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει
στη χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώ-
νυµο/επωνυµία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τη-
λέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντι-
κλήτου, αυτός αντικαθίσταται µέσα σε δύο (2) µήνες. 

3. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται σε δη-
µόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδει-
ας λειτουργίας σε ανώνυµη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων
σύµβουλος και κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου
στην ανώνυµη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειρι-
στής στις λοιπές πρέπει:
α) να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
β) να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε οποιαδή-

ποτε ποινή για τα εγκλήµατα της ανυποταξίας, της λιπο-
ταξίας, των προσβολών του πολιτεύµατος, της προδο-
σίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης ά-
σκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, κατά της πολιτεια-
κής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ε-
γκληµατικής οργάνωσης, των τροµοκρατικών πράξεων,
της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας,
της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του α-
πορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφο-
ρικής συνοµιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της ε-
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κβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή
της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της
ζωοκλοπής, της λαθρεµπορίας και των εγκληµάτων περί
όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη
αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό µητρώο του αιτού-
ντος,
γ) να µην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή

ανώτερη των έξι (6) µηνών για έγκληµα που τελέστηκε
µε δόλο,
δ) να µην κρατείται προσωρινά ή να µην έχει παραπεµ-

φθεί αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή αδίκηµα της
περίπτωσης β΄ ή να µην έχει καταδικαστεί έστω και µε ο-
ριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της πε-
ρίπτωσης β΄. Το κώλυµα αυτό ισχύει µέχρι να εκδοθεί α-
µετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να µην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων

του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη
στέρησή τους,
στ) να µην τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
ζ) να µην έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία για πει-

θαρχικό παράπτωµα σχετικό µε τα αδικήµατα της περί-
πτωσης β΄,
η) να µην είναι κατασκευαστής ή έµπορος όπλων, πυ-

ροµαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχε-

τική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του κατόχου της
άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτι-
κά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις
των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λει-
τουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις
µετοχές ή τα µερίδιά τους.

4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παρα-
γράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο εν-
διαφερόµενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρο-

νται στις περιπτώσεις ε΄, ζ’ και η΄ της παραγράφου 3, 
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεµφθεί

αµετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και µε
οριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, 
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική

της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για έ-
γκληµα που τελέστηκε µε δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση,

του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του
τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του (αυτεπάγ-
γελτη αναζήτηση), 
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικα-

στική συµπαράσταση, του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης
δεν απέχει πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία υπο-
βολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων

1. Αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης,
την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την
έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή της άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται το Τµήµα Εναέριων
Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραµµατείας Μεταφο-
ρών.

2. Το Τ.Ε.Μ. είναι αρµόδιο ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται
στα άρθρα 9, 11 και 13 ανάλογα µε την άδεια υδατοδρο-
µίου,
β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου

και τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο, εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλή-
ρης,
γ) τη διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης και των δικαι-

ολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υ-
δατοδροµίου, στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµό-
διες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12, 
δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών

και συναρµόδιων Υπουργείων,
ε) την εισήγηση υπογραφής απόφασης για τη χορήγη-

ση άδειας στον αιτούντα µε τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 12, 
στ) τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση τα-

κτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδροµίων,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14, 
ζ) την ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου σε τακτά χρο-

νικά διαστήµατα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι
σχετικές διαδικασίες και τους λόγους καθυστέρησης ή
αδυναµίας παροχής άδειας.

Άρθρο 8
Τεχνικός φάκελος υδατοδροµίου

1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα µε την άδεια υδατο-
δροµίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερό-
µενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11
δικαιολογητικά. 
Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε η-

λεκτρονική µορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κα-
τατίθεται σε έντυπη µορφή και περιλαµβάνει τα εξής:
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Αν ο αιτών εί-

ναι νοµικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των
εγγράφων νοµιµοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστα-
σης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του,
µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της

δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, που έ-
χουν υποβληθεί στην αρµόδια φορολογική αρχή, µε α-
ντικείµενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδροµίου. Ε-
ναλλακτικά, µπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (Υπηρεσία µιας
στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρο-
νται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες
της εταιρείας αναφορικά µε την ίδρυση ή τη λειτουργία
υδατοδροµίου,
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήµατος

αδειοδότησης υδατοδροµίου καταβάλλεται παράβολο υ-
πέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Για το
σκοπό αυτό, συνιστάται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλ-
λη διάταξη, ειδικός λογαριασµός στο Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών στον οποίο περιέρχονται τα ποσά
των παραβόλων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία διαχείρισης
των εσόδων του ειδικού λογαριασµού και µπορεί να κα-
θορίζεται διαφορετικό ύψος του ανωτέρω παραβόλου α-
νάλογα µε τον πληθυσµό και την τουριστική ανάπτυξη
κάθε περιοχής, 
δ) τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου και του αντι-

κλήτου, εφόσον απαιτείται, 
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ε) ναυτικό χάρτη της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού
(Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευ-
διάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυµεί να χρη-
σιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο αιτών, η περιοχή ελιγµών
του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκα-
φών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά
στίγµατα) και τα σχετικά αποσπάσµατα από τον «Πλοη-
γό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αι-
τούµενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα.
Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα
για υδατοδρόµιο επί λίµνης, 
στ) χάρτες σε πέντε (5) αντίτυπα,της Γεωγραφικής Υ-

πηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίµακας 1:5.000 και
1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η πε-
ριοχή ελιγµών του υδατοδροµίου και τα σηµεία πρόσδε-
σης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από
αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων µε ισοϋψείς. Κάθε αναφο-
ρά στις (γεωγραφικές) συντεταγµένες της περιοχής ε-
λιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστηµα W.G.S.-84.,
ζ) οριζοντιογραφία σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του

υδατοδροµίου κατάλληλης κλίµακας, τουλάχιστον
1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υ-
ποδοµές και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, υφιστάµενων
και προτεινόµενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρο-
µίου, καθώς και οι θέσεις ελλιµενισµού των αεροσκα-
φών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραµµα
ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό
τους στο υδατοδρόµιο έως την επιβίβασή τους και κατά
την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατο-
δρόµιο, 
η) κάτοψη κατάλληλης κλίµακας των υποδοµών του υ-

δατοδροµίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι ανα-
µονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυ-
τοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και
παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προ-
ορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και
φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επι-
πλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισµός
ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, α-
ποσκευών ή φορτίου µε σχετική περιγραφή του. Υπο-
βάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Επίσης, υποβάλλεται υπεύ-
θυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού στην οποία περιγρά-
φεται αναλυτικά η νοµιµότητα των κτηριακών υποδοµών
και εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου και η οποία συνο-
δεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξε-
ων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται
δειγµατοληπτικά, µετά από σχετική διαβίβαση αιτήµατος
της Επιτροπής Υδατοδροµίων στην αρµόδια υπηρεσία.Σε
περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όµο-
ρο µε περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, ό-
πως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συµ-
βουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η
σχετική έγκριση, 
θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκ-

µετάλλευσης του λιµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 24 του ν. 2971/2001 ή του αρµόδιου οργάνου για
παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της
ζώνης λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνε-
χόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου
εκτός ζώνης λιµένα ή όχθης ή και συνεχόµενης της ό-
χθης παρόχθιας ζώνης λίµνης, εφόσον απαιτείται παρα-
χώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγια-

λού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου
χώρου ή του πυθµένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και
συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίµνης ή του
πυθµένα λίµνης για την ανάπτυξη υδατοδροµίου γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυα-
σµό µε το άρθρο 31 του ιδίου νόµου σε περίπτωση αίτη-
σης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης
άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου. Η απόφαση του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος και παρατείνεται
επ' αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ε-
νώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.
Σε περίπτωση λιµνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης
αυτής, η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης για τη
δηµιουργία υδατοδροµίου γίνεται ως ανωτέρω από το
φορέα διαχείρισης της λίµνης,
ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισµένη Χερ-

σαία Ζώνη Λιµένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραµµα σε
δύο (2) αντίτυπα, οι συντεταγµένες του οποίου είναι ε-
ξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρηµέ-
νο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευ-
σης λιµένα, στο οποίο αποτυπώνονται: 
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ.,

καθώς και το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η απόφαση καθορισµού, το
οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού, 
ββ) οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις και τα

προτεινόµενα νέα έργα, 
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,εε) οι υφιστά-

µενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα, 
ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία

υδατοδροµίου προς τον αιτούντα, µε λεπτοµερή περι-
γραφή των γεωγραφικών συντεταγµένων των ορίων του
χώρου του υδατοδροµίου, 
ιβ) επιχειρηµατικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνω-

ση και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή,
µεταξύ άλλων, των επιδιωκόµενων στόχων, των ανα-
γκαίων µέσων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των
προβλέψεων χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορι-
σµού του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηµατο-
δότησης των επιµέρους δράσεων, καθώς και της εκτίµη-
σης των χρηµατοοικονοµικών ροών σε βάθος τριετίας, υ-
πογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του υδατοδρο-
µίου,
ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρ-
µόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθµός πρωτοκόλλου
παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αν το υδατοδρόµιο έχει
ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόµιο
είναι κατηγορίας Β΄ και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλ-
λοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.), ακολουθείται η ισχύουσα
νοµοθεσία για την έγκριση των Π.Π.Δ. ,
ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water

Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η ορ-
γανωτική δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατο-
δροµίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα Ι,
ιε) Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security

Program), στο οποίο περιγράφονται οι µέθοδοι, οι διαδι-
κασίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξο-
πλισµός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου
από έκνοµες ενέργειες σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπο-
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βάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύµφωνα µε το Πα-
ράρτηµα ΙΙ, 
ιστ) «Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Ανάγκης» (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρό-
πους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου
σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την
αντιµετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του
υδατοδροµίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ,
ιζ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύµφωνα µε το

άρθρο 20, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα µετά
το θετικό πόρισµα της Επιτροπής υδατοδροµίων του άρ-
θρου 14 και πριν από την εισήγηση του Τ.Ε.Μ. για την έκ-
δοση της άδειας υδατοδροµίου, 
ιη) σχέδιο σύµβασης υδατοδροµίου, στην οποία περι-

λαµβάνονται οπωσδήποτε η συµβατική περίοδος, η ο-
ποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) ετών, η
δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδο-
µών, το καταβλητέο τίµηµα, οι όροι λύσης της σύµβασης
και οι δεσµεύσεις σε περίπτωση µεταβίβασης της άδειας
ίδρυσης του υδατοδροµίου. 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελ-
ληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις,
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια
αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου εγκρίνε-
ται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (Υ.Π.Α.) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδα-
τοδροµίου, ενώ προεγκρίνεται από το Τ.Ε.Μ. όταν πρό-
κειται για άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου. 
Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου εγκρίνεται

από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
µετά τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του Κλάδου Α-
σφαλείας και Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή
του Προϊσταµένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνοµίας για θέµατα που εµπλέκο-
νται, ανάλογα µε τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θα-
λάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα.
Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Α-

νάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του
Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταµένου του Κλά-
δου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για
θέµατα που εµπλέκονται, ανάλογα µε τη λειτουργία του
υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα,
καθώς και του Πυροσβεστικού Σώµατος για θέµατα αρ-
µοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Πο-
λιτικής Προστασίας. 
Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υ-

δατοδρόµιο αντίγραφα των εγκεκριµένων Εγχειρίδιων
Υδατοδροµίου, σφραγισµένα από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου, µετά την έγκρισή τους,

τροποποιούνται µε όµοια πράξη των ανωτέρω αρµόδιων
αρχών:
α) λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που

αφορούν θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια,

β) ύστερα από αίτηµα του νόµιµου κατόχου της άδειας
λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή του.
γ) λόγω µεταβολής των στοιχείων τους.

Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η  αίτηση
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ θ΄, ι΄, ια΄, ιγ΄ και ιδ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water
Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 περιγράφονται γενικά η οργανωτική δοµή και
οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υ-
δατοδροµίου απαιτείται προέγκριση του Εγχειριδίου Λει-
τουργίας από το Τ.Ε.Μ. µε στόχο την επιτάχυνση της ο-
ριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της ά-
δειας λειτουργίας υδατοδροµίου. 

Άρθρο 10
Παράβολο 

Το ύψος του παραβόλου της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 8 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πε-
ντακόσια (2.500) ευρώ.

Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας

υδατοδροµίου 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και την εγκεκρι-
µένη Α.Ε.Π.Ο. ή τις Π.Π.Δ..

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου
(Operation Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά η οργανωτική
δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου,
καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδα-
τοδροµίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουρ-
γίας από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας.

3. Στο Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγραφου 1 του άρ-
θρου 8 περιγράφονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες, το απα-
ραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισµός για την ασφαλή
λειτουργία του υδατοδροµίου από έκνοµες ενέργειες
σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπόδειγµα του προγράµµα-
τος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται έγκριση
του Προγράµµατος Ασφαλείας, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 8.

4. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ’ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει τους τρόπους δρά-
σης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου σε συνερ-
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γασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ανά περίπτωση και
κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε το Παράρτη-
µα ΙΙΙ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµί-
ου απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτα-
κτων Καταστάσεων Ανάγκης σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 8.

5. Η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης της περίπτωσης
ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 υποβάλλεται από
τον αιτούντα µετά το θετικό πόρισµα της Επιτροπής Υ-
δατοδροµίων.

Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέ-
λου και µε την προϋπόθεση ότι ο τεχνικός φάκελος είναι
πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαµβάνει την επικοινω-
νία µεταξύ των ενδιαφεροµένων και των υπηρεσιών, ε-
λέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις, ε-
νηµερώνει τους αρµοδίους όλων των υπηρεσιών και δια-
βιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες αντίγραφο
του φακέλου στις εξής δηµόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.),

προκειµένου να εξετάσει σε συνεννόηση µε τα Γενικά Ε-
πιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων αν η
χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λει-
τουργίες των Ενόπλων Δυνάµεων ή άλλες παραµέτρους
της εθνικής άµυνας,
β) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, την
καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφά-
λειας και αστυνόµευσης, της ασφάλειας της ναυσι-
πλοΐας, καθώς και το Πρόγραµµα Ασφαλείας και Σχέδιο
Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υ-
δατοδροµίου που έχει υποβληθεί,
γ) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης της εκµε-
τάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού των λιµενικών
ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων ή
δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά
Σχέδια (master plan), αλλά και γενικότερα τη συµβατότη-
τά τους µε τη λειτουργία του λιµένα. Στην περίπτωση υ-
δατοδροµίων σε λίµνες, στις αρµόδιες υπηρεσίες διαχεί-
ρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων
της λίµνης, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης
και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων µε άλλες
δραστηριότητες της λίµνης,
δ) στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αερολιµένων, Ασφάλει-

ας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες και
Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), για να ορίσουν, µε βάση τις α-
παιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώµενες Πρακτικές) του
Παραρτήµατος 14 του ICAO, Τόµος Ι, κατάλληλα προ-
σαρµοσµένες για να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόµια,
τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετή-
σουν το διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρω-
σης εµποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιµετώ-
πισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώ-
σουν ή να ορίσουν τις ελεγχόµενες περιοχές και τις δια-
δικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες, να

εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας
των υδροπλάνων στην αιτούµενη περιοχή δηµιουργίας
υδατοδροµίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετά-
σουν τα εγχειρίδια του υδατοδροµίου που έχουν υπο-
βληθεί, δηλαδή το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµί-
ου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραµµα Ασφαλείας
Υδατοδροµίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιµε-
τώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency
Plan),
ε) στις αρµόδιες για θέµατα προστασίας του πολίτη υ-

πηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για να εξετά-
σουν: 
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τά-

ξης και ασφάλειας, 
ββ) θέµατα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν

(Schengen). Ειδικότερα αρµόδια για θέµατα διαβατηρια-
κού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και
αρµόδια για θέµατα του συστήµατος πληροφοριών Σέν-
γκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργα-
σίας, 
γγ) το Πρόγραµµα Ασφαλείας (Security Program) και

το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανά-
γκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδροµίου σε
λίµνη.

2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 µετά την εξέταση
του φακέλου για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) εργάσιµων ηµε-
ρών: 
α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογηµένη γνωµοδό-

τηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις
και περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει έγγραφο στον ενδιαφερόµενο

σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισµών από τις υπη-
ρεσίες της παραγράφου 1. Ο ενδιαφερόµενος, για τη συ-
νέχιση της διαδικασίας οφείλει να προβεί στις απαραίτη-
τες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα
σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιηµένα ή
συµπληρωµένα σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τους πε-
ριορισµούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου
η διαδικασία και µε την ίδια χρονική προθεσµία της πα-
ραγράφου 1 µέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογη-
µένης γνωµοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέ-
λου.

3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέ-
λου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες η-
µέρες αντίγραφο του φακέλου στην αρµόδια περιβαλλο-
ντική αρχή, µόνο αν το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., για να ε-
λέγξει τη συµβατότητα των προβλέψεων της σχετικής
Α.Ε.Π.Ο. µε το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου βάσει
της θέσης, των υποδοµών και των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, µέσα σε προθεσµία είκοσι πέντε (25) ερ-
γάσιµων ηµερών. 

4.α) Αν το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί πε-
ριβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικασία αξιολόγησης
του φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης
της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αυτοτελώς για το υδατοδρόµιο
και ανεξάρτητα από το λιµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που δια-

θέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοί-
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κησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υπο-
βάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα,
για να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισµοί
και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων
και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6 του ν. 4014/2011.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ε-

νηµερώνει το Τ.Ε.Μ. και το Τ.Ε.Μ. οφείλει αντίστοιχα να
ενηµερώνει την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για οποια-
δήποτε τροποποίηση των υποδοµών και χαρακτηριστι-
κών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του
τεχνικού φακέλου από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1,
προκειµένου η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετά-
ζει τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου. 
Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενηµερώνει το

Τ.Ε.Μ. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδοµών και
των χαρακτηριστικών του υδατοδροµίου, προκειµένου οι
συναρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 να εξετά-
ζουν τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο επισηµαί-
νοντας µε ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το
σύνολο των αλλαγών σε σχέση µε την αρχική αίτηση.
δ) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση της α-

δειοδότησης και κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ. από την αρµό-
δια περιβαλλοντική αρχή. 
ε) Σε περίπτωση που το έργο ανήκει στην Β κατηγορία

και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο, οι Πρότυ-
πες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) ενσωµατώνο-
νται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός έξι (6) µηνών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρ-
µόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόµενες
Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις
ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει. 

5. Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδο-
χής ή απόρριψης του φακέλου των υπηρεσιών της παρα-
γράφου 1, το Τ.Ε.Μ. µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέ-
ρες από το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 2 χο-
ρηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αι-
τιολογηµένα το φάκελο ενηµερώνοντας τον ενδιαφερό-
µενο και την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περί-
πτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλ-
λοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια αρχή δια-
κόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει
στον ενδιαφερόµενο. 

6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέ-
λου για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να µεριµνήσει για την ικανοποίηση των α-
παιτήσεων εξοπλισµού του άρθρου 16 ώστε το υδατο-
δρόµιο να είναι έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος, και ενηµερώνει εγγράφως
το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επι-
τροπή Υδατοδροµίων του άρθρου 14, η οποία προβαίνει
σε επιθεώρηση του υδατοδροµίου µέσα σε είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες.
β) Αν διαπιστωθεί µε την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόµιο πληροί όλες τις νόµιµες προϋπο-

θέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο
Τ.Ε.Μ.. Εφόσον το υδατοδρόµιο έχει αδειοδοτηθεί σύµ-
φωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, το Τ.Ε.Μ. ειση-
γείται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη

του πορίσµατος για την έκδοση απόφασης άδειας υδα-
τοδροµίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, 
ββ) το υδατοδρόµιο δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέ-

σεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο Τ.Ε.Μ.,
το οποίο εκδίδει χωρίς καθυστέρηση αιτιολογηµένη αρ-
νητική διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρη-

ση µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί
των ευρηµάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά
την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης
και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παρα-
βόλου στο λογαριασµό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών το ύψος του οποίου α-
νέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή
του αιτήµατος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβο-
λής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να
τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

7. Κατά την επιθεώρηση και ανάλογα µε το είδος της
άδειας υδατοδροµίου ελέγχεται ιδίως:
α) η τήρηση των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου που προ-

βλέπονται στο άρθρο 8, όπως αυτά αναφέρονται και έ-
χουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα µε την άδεια στο
άρθρο 9 ή 11, 
β) η υποδοµή σε εγκαταστάσεις, 
γ) η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του εξο-

πλισµού που προβλέπεται στο άρθρο 16, συµπεριλαµβα-
νοµένου του εξοπλισµού ασφαλείας από έκνοµες ενέρ-
γειες για τη διασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπό-
µενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο
Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου,
δ) η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται

για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.
8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσµατος

της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατο-
δροµίου και εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλο-
ντικά, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται µέσα σε προθεσµία επτά (7)
εργάσιµων ηµερών την απόφαση της παραγράφου1 του
άρθρου 7 για έκδοση άδειας.
Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1

του άρθρου 7 (άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου) επι-
τρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτη-
θέν υδατοδρόµιο. Ο φορέας λειτουργίας ενηµερώνει το
Τ.Ε.Μ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
έναρξη πτήσεων.

9. Αρµόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παραβιάζουν τις προ-
θεσµίες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, ελέγχο-
νται πειθαρχικά. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στις
παραπάνω προθεσµίες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό
παράπτωµα κατά των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλ-
λήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου
ποσού ίσου µε τις αποδοχές δύο (2) µηνών.

Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση 

στοιχείων αδειών

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου είναι αόριστης διάρ-
κειας.

2. Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, αν για δύο (2) συνε-
χόµενα έτη το υδατοδρόµιο δεν παρουσιάζει πτητικό έρ-
γο.

3. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
καθορίζεται από τη σύµβαση µεταξύ του κατόχου της ά-
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δειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α΄147), η ο-
ποία υποχρεωτικά εµπεριέχει τη λειτουργία υδατοδροµί-
ου και όχι µόνο τη µίσθωση χώρου, λαµβάνει την άδεια
λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Δεν
µπορεί να ορίζεται διάρκεια µικρότερη των πέντε (5) ε-
τών.

4. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο
ενδιαφερόµενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών µε µι-
κρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας
υδατοδροµίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται
σε ισχύ.

5. Για κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή
για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων του εξοπλισµού
και των εγχειριδίων υδατοδροµίου, απαιτείται αίτηση
προς το Τ.Ε.Μ. και έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
πριν από τη µεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρµογή
τους.

6. Για κάθε αλλαγή της νοµικής µορφής της εταιρείας
ή του φυσικού προσώπου κατόχου άδειας υδατοδροµίου
απαιτείται έκδοση νέας άδειας µε την προσκόµιση µόνο
των µεταβαλλόµενων δικαιολογητικών.

7. Κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει χω-
ρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ. για την ανανέωση επιµέρους
πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολο-
γητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επι-
καιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδα-
τοδροµίου.

8. Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει προηγουµένως
εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ερ-
γάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµερο-
µηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδροµίων – επιθεωρήσεις

υδατοδροµίων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφο-
ρών Επιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιµένων

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως πρόεδρος, µε
τον αναπληρωτή του,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πο-

λιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες της Α.Π.Α.
(ν. 4427/2016, Α΄  188), µε τον αναπληρωτή του,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του,
δ) ένας (1) αξιωµατικός της Διεύθυνσης Προστασίας

Συνόρων,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Πο-

λιτικής Προστασίας, 
ζ) ένας (1) αξιωµατικός της Γενικής Αστυνοµικής Διεύ-

θυνσης Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή της αρµόδιας Διεύ-
θυνσης Αστυνοµίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ε-
σωτερικών για ελέγχους της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 12 για τις επιθεωρήσεις υδατοδρο-
µίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίµνες, και
πέραν των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος – Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), µε τον αναπλη-
ρωτή του.
Σε περιπτώσεις συναρµοδιότητας για την αδειοδότηση

υδατοδροµίου σε ζώνη ή περιοχή σηµαντική για την α-
σφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια ασφάλεια στην Επιτρο-
πή Υδατοδροµίων µπορεί να συµµετέχει και ένας (1) εκ-
πρόσωπος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρ-
χηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και ένας (1)
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και
σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από
ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση µε το Λιµενικό Σώµα – Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.,
ε) επιτρέπεται η συµµετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρο-

µίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρµόδιας µονάδας ε-
ναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας
θα ιδρυθεί το υδατοδρόµιο ύστερα από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Κανονισµών Αεροναυτιλίας της Ανεξάρτητης
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζε-

ται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών υπάλ-
ληλος του Τ.Ε.Μ..
Η επιτροπή Υδατοδροµίων συγκροτείται µε απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθε-
ώρηση των υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµο-
διότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατά-
ξεις. 
β) Σε περίπτωση νέας επιθεώρησης κατά την περίπτω-

ση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 12, καθώς και οποι-
ασδήποτε εκ νέου επιθεώρησης ύστερα από διεξαγωγή
έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπι-
στώθηκε µη συµµόρφωση όρων και προϋποθέσεων λει-
τουργίας περιορισµένης κλίµακας, στην επιτροπή µπορεί
να συµµετέχουν µόνο τα µέλη αυτής που λόγω της ειδι-
κότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των
διορθωτικών παρεµβάσεων. Τα µέλη αυτά καθορίζονται
µε οµόφωνη απόφαση όλων των µελών της Επιτροπής
στο πόρισµα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περί-
πτωση δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). 

3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής ρυθµίζεται επιπλέον κάθε θέµα σχετικό µε τη λει-
τουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρµοδιότητες
της Επιτροπής, την αναπλήρωση των µελών της, τον
τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων.

4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατο-
δροµίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή.

5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών της
Επιτροπής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προ-
έρχονται για τις απαιτούµενες επιθεωρήσεις πριν από
την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που
προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατο-
δροµίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τε-
χνικού φακέλου του άρθρου 8 ή και του εξοπλισµού του
άρθρου 16, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή
επιθεώρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

6. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων προβαίνει σε τακτικές
και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων για διαπί-
στωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλει-
άς τους. Το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ηµεροµηνίες των τακτι-
κών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε
κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιµότητας και γεωγραφικής
αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου µεταφορών. 

7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ε-
νηµερώνει το φορέα λειτουργίας ένα (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη µετάβαση της Επιτροπής. Έκτακτη επι-
θεώρηση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προηγούµενη προ-
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ειδοποίηση του φορέα λειτουργίας. 
8. Εκτός από τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η Επιτρο-

πή Υδατοδροµίων, η αρµόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πο-
λιτικής Αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες της Α.Π.Α.
διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης δραστηριοτή-
των παρακολούθησης της συµµόρφωσης στις απαιτή-
σεις ασφαλείας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο Ε-
θνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρε-
ούται να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυ-
τη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδοµές για τη
διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης αυτής, µε απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα
λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιµο από το πενταπλάσιο
έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περί-
πτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο δηµόσιο
φορέα. Για κάθε µεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρο-
µίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας, ύστερα από
εισήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για τη µεταβίβαση άδειας ίδρυσης
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστι-
κώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και Εθνι-
κής Άµυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την
απόφαση για τη µεταβίβασή της τη συνυπογράφει και ο
Υπουργός Εσωτερικών.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ο κάτοχος της

άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να µεταβιβά-
σει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 6. Για κάθε µεταβίβαση άδειας λειτουρ-
γίας υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από ει-
σήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για µεταβίβαση άδειας λειτουργίας
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστι-
κώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Η µεταβίβαση της άδειας συντελείται µετά την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παρο-
χής άδειας από τον ενδιαφερόµενο. Στην αίτηση συµπε-
ριλαµβάνονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου
που τροποποιούνται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντα για την τήρηση και µη τροποποίηση των υπο-
λοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν
περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αίτησης α-
κολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12, για τη διαβίβα-
ση µόνο των τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες. 
δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αµεταβίβα-

στη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία µέσα σε
διάστηµα δύο (2) ετών και πριν από την ολοκλήρωση ό-
λων των εργασιών. Απαγορεύεται η µεταβίβαση των µε-
τοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νο-
µικό πρόσωπο, εκτός από τη µεταβίβαση λόγω κληρονο-
µικής διαδοχής.

2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης µπορεί να παραχω-
ρήσει σε φορέα που δικαιούται να λάβει άδεια ίδρυσης

τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκµε-
τάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδρο-
µίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο
προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, όπως θα
προβλέπεται από τη σύµβαση παραχώρησης. 
Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,

της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται κοινή από-
φαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγη-
ση του Τ.Ε.Μ.. Αν οι υποδοµές ανήκουν σε Ο.Τ.Α. την
παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Ε-
σωτερικών. Για παραχώρηση σε λίµνη, απαιτείται απόφα-
ση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών.
Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,

της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται η υποβολή
αίτησης του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή
του κατόχου της άδειας λειτουργίας για παραχώρηση σε
νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύµβασης πα-
ραχώρησης και των απαιτούµενων τροποποιηµένων δι-
καιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα
λειτουργίας. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 12 για τη διαβίβαση µόνο των
τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες.

3. Για οποιαδήποτε µεταβίβαση ή παραχώρηση κατα-
βάλλεται παράβολο στο λογαριασµό του άρθρου 8 υπέρ
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το ύψος του
οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση του Τ.Ε.Μ., µπορεί να τροποποιείται το α-
νωτέρω ύψος του παραβόλου.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται να:
α) εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας

και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιµε-

νικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απα-
ραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρηµάτων
κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,
γ) εφαρµόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου που έχουν

εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενηµερώνει και να τα τρο-
ποποιεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων κατά
περίπτωση υπηρεσιών,
δ) εποπτεύει µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα (κάµε-

ρες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου και διατηρεί
την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη
από κάθε εµπόδιο. Τα ηλεκτρονικά µέσα είναι συνδεδε-
µένα σε πραγµατικό χρόνο µε το Κέντρο Παρακολούθη-
σης, το οποίο δηµιουργείται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στην απόφαση
αυτή ρυθµίζονται οι όροι, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας ή το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή
και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Κέ-
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ντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόµιο πρέπει
να διαπλέεται µε µέριµνα του φορέα λειτουργίας του υ-
δατοδροµίου κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά
της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσ-
σωση για την αποµάκρυνση αντικειµένων, εµποδίων, θα-
λάσσιων µέσων αναψυχής, λεµβών, σκαφών, πλοίων και
κολυµβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των
αεροσκαφών,
ε) τηρεί και παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, στην αρµόδια λιµενική αρχή και σε άλλες αρµόδιες
κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τε-
λευταίων, λεπτοµερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, κα-
θώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τα εξυπηρε-
τούµενα αεροσκάφη, τα πληρώµατα, τους επιβάτες, το
φορτίο και το ταχυδροµείο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενη-
µερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου για τα α-
παιτούµενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την
έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβο-
λής τους,
στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να

µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, αν διαπιστώσει την
ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν
δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπη-
ρεσιών, µέσων, προσωπικού και εξοπλισµού για την α-
σφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας α-
µέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την Επιτροπή Διε-
ρεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων
(Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατι-
κών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρµόδια λιµενική αρχή
για το πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατο-
δρόµιο µπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί
η αποδεδειγµένη άρση των προβληµάτων που επέβαλαν
τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή
λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενηµερώνονται
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπη-
ρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρµόδια λιµενική αρχή
για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
ζ) ενηµερώνει αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την

Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και την αρµόδια λιµενική
αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν,
η) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόµενες αερο-

ναυτικές πληροφορίες για τη δηµοσίευσή τους στο Εγ-
χειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. -
GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµι-
κού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,
θ) συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντι-

κούς όρους ή Π.Π.Δ.,
ι) µεριµνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των

υποδοµών και του εξοπλισµού ασφαλείας του υδατο-
δροµίου και των λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµο-
ποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και α-
σφαλή λειτουργία τους,
ια) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατά-

ξεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας πε-
ρί ανταγωνισµού,
ιβ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιµοποιεί

τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως εξής:
αα) σήµα οπτικής αναγνώρισης: το σήµα αυτό σε σχή-

µα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος
και δυόµισι (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα µή-
κος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθε-

τηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπε-
δη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από
αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας:

τήλε - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος είναι διαθέσι-
µος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή απο-
θαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείµε-
νων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριό-
τητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέ-
πει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση στο χώρο του
υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και
της λιµενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεµούριο ή σηµείο «Τ»: ανεµούριο κατάλληλων

διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε
τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
της λιµενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόµα
και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για ανε-
µούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης
σε σχήµα «Τ»,
δδ) σηµεία πρόσδεσης: αρµοδίως και προσηκόντως πι-

στοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών
ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβα-
σης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους
και την αντοχή τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριµένη περιοχή,
εε) σωσίβια άµεσης χρήσης: παραπλεύρως του σηµεί-

ου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτεί-
ται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σω-
σιβίων µη φουσκωτού τύπου, µε σχοινί πρόσδεσης µή-
κους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποιαδή-
ποτε στιγµή,
στστ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθε-

σιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους έξι (6) του-
λάχιστον µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, επαρκούς ιππο-
δύναµης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για
τη διασφάλιση του αναφερόµενου µέγιστου χρόνου α-
πόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σηµείο της περιο-
χής κίνησης, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες άδει-
ες και εξοπλισµό, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει

να διαθέτει και επαρκή εξοπλισµό διάσωσης για το σύνο-
λο των επιβαινόντων ατόµων του υδροπλάνου, ως εξής:

i) φορητή αυτόµατα αναδιπλούµενη σχεδία 12 ατόµων,
ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεµάχια κατ’ ελάχι-

στον),
iii) ισοθερµικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθει-

ών (24 τεµάχια),
iv)πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεµά-

χια),
v) κυκλικά σωσίβια (4 τεµάχια),
ζζ) φορητά µέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το

σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να
υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου,
κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων και
ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατη-
γορία, χωρητικότητας δώδεκα (12) τουλάχιστον κιλών
ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6) κιλών διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως
για το ηλεκτρολογικό υλικό,
ηη) µέσα περιορισµού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβα-
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ση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµένου τύπου
σύµφωνα µε την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον πε-
ριορισµό διαρροής καυσίµου ή λαδιού στο νερό και, σε
κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιµετώπισης ρύπαν-
σης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε την 1218.91/1997
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Ε-
µπορικής Ναυτιλίας (Β΄951),
θθ) µαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλεί-

ας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για
έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι
καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολό-
γηση επικινδυνότητας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα µε τον τύπο του υδατοδρο-
µίου.

Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόµια επιτρέπεται µε τους εξής όρους:
α) οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσε-

ως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής η-
µέρας και υπό µετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως
(VMC), µε την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αερο-
σκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπε-
ται από τους κανονισµούς. Αµέσως µετά την προσθα-
λάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε όσα
διαλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφο-
ριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών
πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αε-
ροσκάφους µέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας και διέπεται από τη νοµοθεσία που αφορά την
Πολιτική Αεροπορία,
β) αν το υδατοδρόµιο βρίσκεται εντός Τερµατικής Πε-

ριοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδροµίου της
Επικράτειας τότε:
αα) το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην

Τερµατική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοι-
νωνία µε τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αερο-
ναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο
άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την ε-
ντός αυτής πτήση του, 
ββ) πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους λαµβά-

νει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρµόδιο φο-
ρέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης
Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις
σχετικές πληροφορίες για τη διαδροµή που πρέπει να α-
κολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνες για
την παροχή πληροφοριών πτήσης µόνο σε σχέση µε την
υπάρχουσα εντός της Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ε-
λέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέ-
ση µε τα πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν
στην περιοχή του υδατοδροµίου.

Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύ-
δατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.

2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αερο-
σκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υ-
πηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκ-
παιδευµένο, πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ρα-
διοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ
Υψηλές Συχνότητες - VHF).

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις – περιορισµοί

Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύε-
ται χωρίς την άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής σε θα-
λάσσια περιοχή ή της αρµόδιας αρχής διαχείρισης υδά-
των σε λίµνη η:
α) ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δρα-

στηριότητας,
β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών µέ-

σων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε από-

σταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων κατά τη
διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
δ) κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριό-

τητα,
ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προη-

γούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική αρχή,
στ) παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, ό-

πως φωτιστικά ή οπτικά σήµατα, παρεµβολές ή παρεµ-
βάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρη-
σιµοποιούνται µεταξύ του αρµόδιου φορέα παροχής υ-
πηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκα-
τεύθυνση µη επανδρωµένων αεροσκαφών ή άλλων πτη-
τικών µηχανών και αντικειµένων ή µη επανδρωµένων
πλωτών σκαφών και αντικειµένων, της αποθαλάσσωσης,
προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφο-
ρίας των αεροσκαφών, καθώς και της οµαλής λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 20
Ασφάλιση

1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καλύπτει µε
ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που λειτουρ-
γεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από
έκνοµες ενέργειες, σύµφωνα µε τον ΕΚΑΠΑ.

2. O φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται
να καλύπτει µε ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φο-
ρέα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ
τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των
προστηθέντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους από
τη λειτουργία του. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
αναγράφονται τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά α-
σφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται
περισσότερα από ένα υδατοδρόµια, µπορεί να εκδώσει
ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συµπεριλαµβάνει ό-
λα τα υδατοδρόµια και να το τροποποιεί, σε περίπτωση
εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρ-
χοντα. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
8 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως έχει αντικατασταθεί µε
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4146/2013 (Α΄90), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους ύδα-
τος εντός των ορίων τοπικής αρµοδιότητας του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και
στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτι-
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κών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει
συσταθεί µε το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 21
Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τι-
µολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για
τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών.
Ο σχετικός τιµοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται

στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιµένων της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στην αρµόδια
Δ/νση του Υπουργείου Οικονοµικών.

Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόµιο η
εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγµατοποιεί τις πτήσεις
καταβάλλει στο λογαριασµό του άρθρου 8 τέλος υπέρ
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ίσο µε το πέ-
ντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοι-
χεί στο συγκεκριµένο δροµολόγιο. Το ίδιο ποσό κατα-
βάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής
ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που
έχει καταβληθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υπο-

δοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης
του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρό-
θεσµης, ανακριβούς ή µη απόδοσης του τέλους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, το οποίο κατα-
βάλλεται στο λογαριασµό του άρθρου 8 και καθορίζονται
οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρό-
νος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς
και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς
ή µη απόδοσης του τέλους. Τα έσοδα διατίθενται για την
κατασκευή υδατοδροµίων, τα ηλεκτρονικά σύστηµα και
τον εξοπλισµό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδροµή
στη λειτουργία των υδατοδροµίων, καθώς και την επιδό-
τηση γραµµών υδροπλάνων σε προορισµούς αποµακρυ-
σµένων νησιών ή περιορισµένης επιβατικής κίνησης.

Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδροµίου

Το προσωπικό του υδατοδροµίου υποχρεούται να έχει
κατάλληλη εκπαίδευση για να µπορεί να ασκεί µε ασφά-
λεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην
κείµενη νοµοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδροµίου. 
Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδα-

τοδροµίου παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας.
Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Δι-

εύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συ-
νεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 24
Εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα

1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίµων
στα υδατοδρόµια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες
εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραµµατείας Λι-
µένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αφού λη-
φθούν υπόψη οι κανονισµοί πυρασφάλειας και ανεφο-
διασµού αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κα-
νονισµών λιµένων.

2. Με µέριµνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου, τηρουµένων των κανονισµών πυρασφά-
λειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών της Α.Π.Α., καθώς
και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των
σχετικών διατάξεων των κανονισµών λιµένων, ο εφοδια-
σµός αεροσκαφών µε καύσιµα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίµων στα υδατοδρό-

µια, 
β) είτε µε κινητά µέσα αποθήκευσης από πιστοποιηµέ-

νη εταιρεία ανεφοδιασµού αεροσκαφών ή µε ευθύνη του
χειριστή κατά τις κείµενες διατάξεις, όπως ο
Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδιασµού α-
εροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).

3. Ο εφοδιασµός των αεροσκαφών µε καύσιµα που υ-
πόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις
της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νο-
µοθεσίας. Η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασµού αερο-
σκαφών µε καύσιµα καθορίζεται από το ισχύον κανονι-
στικό πλαίσιο.

Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υ-
δατοδροµίου και των θεµάτων αερολιµενικού ελέγχου,
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργει-
ες, δηµόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασµολογικού
ελέγχου και εθνικής άµυνας, καθώς και των άρθρων 6
και 16 µπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων µε
απόφαση του λιµενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του
Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα
µε την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, ύστε-
ρα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας που διαπιστώ-
νει την παράβαση ή του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση
της επιτροπής υδατοδροµίων.
Αν, µέσα σε ένα τρίµηνο από την έναρξη απαγόρευσης

πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην
απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδροµίου ανα-
καλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Η ανάκληση της ά-
δειας πραγµατοποιείται ύστερα από εισήγηση του

57



Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενηµέρωση για µη συµµόρ-
φωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την
παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδροµίων ύστε-
ρα από επιθεώρηση. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται µε
θέµατα ασφαλείας και παράλληλα µε την απαγόρευση
πτήσεων, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αµέσως µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσ-
σια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών σε λίµνη, ύστερα από εισήγηση των αρ-
µόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή
οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την
παράβαση.

3. Αν ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιθυµεί την
ανάκλησή της, η άδεια υδατοδροµίου ανακαλείται, ύστε-
ρα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησής του
προς το Τ.Ε.Μ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Για λίµνες που
έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ανακα-
λείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ανά-
κληση ισχύει στο εξής.

4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατο-
δροµίου πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και οι εµπλεκόµενες στρα-
τιωτικές, αστυνοµικές, λιµενικές, πυροσβεστικές ή άλ-
λες αρχές.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδα-
τοδροµίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουρ-
γίας του.

6. Οι δηµόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατο-
δροµίου µπορούν να ζητήσουν ανάκληση της άδειας ί-
δρυσης υδατοδροµίου µόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 26
Κυρώσεις

Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την α-
ποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώ-
σεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293),
που έχει τεθεί σε ισχύ µε το π.δ. 94/1977 (Α΄  30).
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επι-
βάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998
(Α΄ 58). 

Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία

1. Η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από
την αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού, ύστε-
ρα από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα της άδειας
λειτουργίας του υδατοδροµίου που υποβάλλεται µέσω
του Τ.Ε.Μ.. Η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στους σχετι-
κούς ναυτικούς χάρτες και σηµαίνεται µε τα κατάλληλα
µέσα µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και Υποδοµών και Μεταφορών καθο-
ρίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα, ιδίως οι

προδιαγραφές και η διαδικασία ενηµέρωσης των χαρ-
τών, τα µέσα σήµανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας µε
τις αρµόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό µε αυτά θέµα. 

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρ-

θρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που
ορίζονται σε αυτό σχετικά µε την προστασία της φύσης
και του τοπίου,
β) το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλ-

λη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο

πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο ή αε-
ροδρόµιο,
δ) η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπο-

ρικής ηµέρας,
ε) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει

την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο
µέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του,
για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδο-
σίας της και η ανωτέρω Λιµενική Αρχή έχει εγκρίνει την
ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/ προσθαλάσσωσης του
αεροσκάφους εκ των προκαθορισµένων υδάτινων πε-
δίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του
αεροσκάφους µε δική του ευθύνη και µέριµνα ενηµερώ-
νεται εκ των προτέρων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υ-
πάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος πλή-
ρως µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας
πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανά-
γκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή α-
πορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενη-
µέρωση στην αρµόδια λιµενική αρχή µπορεί να γίνει και
µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης, πάντως
όµως έγκαιρα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµα-
τος,
στ) υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφί-

δροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπο-
ρικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη
του αεροσκάφους µε την αρµόδια λιµενική αρχή κατά τη
διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του
αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συµµορφώνεται
µε τις οδηγίες του αρµόδιου λιµενάρχη ή, αν αυτός α-
πουσιάζει, του αρµόδιου λιµενικού υπαλλήλου υπηρε-
σίας,
ζ) κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του

αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώ-
πινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω
από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων
(500) ποδών,
η) κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφά-

νειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας
από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα, τη-
ρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτω-
ση Κανονισµών Λιµένων,
θ) υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη

υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το πλωτό
σκάφος διενεργεί µία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσ-
σωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υ-
δάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκά-
φους διενεργούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχε-
τικά µε τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών
και φορτίου, µε χρήση φορητών συσκευών,
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ι) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αµέ-
σως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέ-
ριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη,
δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθµός κινήσε-
ων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο. 

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα
του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιµη από-
σταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
και το ύψος εµποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονι-
κές επιφάνειες, καθώς και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Ειδικότε-
ρα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για
τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επιβατών, χειραποσκευ-
ών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώ-
ρων του αεροσκάφους µετά την αποβίβαση των επιβα-
τών για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης απαγορευµένων
αντικειµένων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1
του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα α-
σφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την
Α.Π.Α..

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, απο-
θαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτι-
να πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αερο-
σκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, 
β) οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγ-

µατα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα ε-

ναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνοµες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνεια-
κού και δασµολογικού ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, ε-
θνικής άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµο-
ποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώ-
σεων του άρθρου 26.

Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας

υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου

Ο κατά τόπον αρµόδιος Λιµενάρχης µπορεί να απαγο-
ρεύσει χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδίου
αν, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έ-
χουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για
τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο
διάστηµα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου 

από δηµόσιους φορείς 

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον άλλο
ενδιαφερόµενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία
υδατοδροµίου το Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον

Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ιδρύει
και λειτουργεί υδατοδρόµια ή για το σκοπό αυτό να συ-
στήνει νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία την πλειοψηφία των µετοχών θα κατέχει το
Δηµόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 3429/2005 (Α΄  314).

Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης

Αδειών Υδατοδροµίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουρ-
γείται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Αδειών
Υδατοδροµίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαµβάνει το
σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υ-
ποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή
τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθη-
ση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδροµίου τόσο πριν ό-
σο και µετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ.
τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιηµένος τεχνι-
κός φάκελος του υδατοδροµίου.

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταχωρίζονται η αίτη-
ση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγρά-
φων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύµφω-
να µε το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χο-
ρήγηση άδειας υδατοδροµίου καταχωρίζονται στο
Η.Σ.Π.Α.Υ., ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούµενου άδει-
ας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τε-
χνικό φάκελο του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο
8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούµενου άδειας, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προ-
ϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατο-
δροµίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδα-
τοδροµίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδοµών, το «Εγ-
χειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραµµα Ασφαλείας», το
«Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανά-
γκης», η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδροµί-
ου, η σύµβαση υδατοδροµίου και η σύµβαση παραχώρη-
σης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθε-
ωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδροµίων και των µελών
της, καθώς και το πόρισµα αυτής. 
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδροµίου, στο

Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε µεταβολή στο πρόσωπο
του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιο-
λογητικών του τεχνικού φακέλου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων, ιδίως, του εξοπλισµού, των εγχειριδίων υδατοδρο-
µίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις
πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστί-
µου, καθώς και το πόρισµα κάθε τακτικής ή έκτακτης επι-
θεώρησης της Επιτροπής Υδατοδροµίων. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄, επιπλέον στοιχεία για
κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόµιο,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την καταχώριση
αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ..

3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται µε
ευθύνη του ενδιαφεροµένου και της αρµόδιας υπηρε-
σίας του άρθρου 12. 
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων

που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδροµίου γίνεται
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µόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολο-
γητικά του τεχνικού φακέλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου. 

4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσµατικότερη παρακο-
λούθηση του φακέλου κάθε υδατοδροµίου, µπορεί να
διασυνδέεται λειτουργικά µε ηλεκτρονικά µητρώα / συ-
στήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όταν είναι διαθέσιµα. Μέχρι την ενερ-
γοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώµα-
τα πρόσβασης σε εγκεκριµένους φορείς που υπεισέρχο-
νται στην διαδικασία αδειοδότησης, µε σκοπό την παρα-
κολούθηση κα την άµεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται
τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την οργά-
νωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση
του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριµένα οι όροι και οι τεχνικές
λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές, οι
όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και
χρήσης µέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τα ανωτέρω. 

5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία µέσα σε ένα
(1) έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 4. 
β) Μέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη

λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται: 
αα. Κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδο-

σης άδειας υδατοδροµίου,
ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιηµένου τεχνικού

φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτη-
µένα υδατοδρόµια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότη-
τά τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται

από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη α-
δειοδοτηµένα υδατοδρόµια.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδροµίων, που
έχουν χορηγηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4146/2013
(Α΄90), µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου
3 για τις υποδοµές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισµό
και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιηµένα δικαιο-
λογητικά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστω-
τική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες
οι πτήσεις.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόµενων οικίσκων ως
υποδοµή των υδατοδροµίων. Για την εγκατάστασή τους
ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λή-
ψης εγκρίσεων.

3. Για όσα υδατοδρόµια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο
τεχνικός φάκελος και µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, µε αίτηση
του δηµόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα,
εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον
τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνοµα
του δηµόσιου φορέα και οι επιµέρους εγκρίσεις επανεκ-
δίδονται στο όνοµα του δηµόσιου φορέα, ενώ η άδεια
λειτουργίας στο όνοµα του φορέα που έχει υποβάλει
την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της

άδειας λειτουργίας στο όνοµα του ιδιώτη πρέπει να έχει
προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών,
που υποχρεωτικά εµπεριέχει τη λειτουργία υδατοδροµί-
ου και όχι µόνο τη µίσθωση του χώρου.

3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, οι άδειες υδατοδροµίων που έχουν εκδοθεί έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος µετατρέπονται µε
απόφαση του Τ.Ε.Μ. σε άδεια ίδρυσης στο όνοµα του
δηµόσιου φορέα και σε άδεια λειτουργίας στο όνοµα του
εταιρικού σχήµατος που έχει ήδη συσταθεί µε τη συµµε-
τοχή του εν λόγω δηµόσιου φορέα µε καταστατικό σκο-
πό τη λειτουργία του υδατοδροµίου.

4. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων,
που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν. 4427/2016 (Α΄
188) οι οικείες αρµοδιότητες που ασκούνται από τις υ-
πάρχουσες σήµερα Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρε-
σίες του νόµου αυτού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται για υδατοδρόµια που δηµιουργούνται
σε λίµνες, µετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγµών και κίνησης του υδατο-
δροµίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και
χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από µελέτη που υπο-
βάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης. 

Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 32 έως και 57 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), 
β. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η

οποία έχει προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3333/2005 (Α΄ 91), 
γ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005, 
δ. κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του

Μέρους Α΄ του παρόντος. 

ΜEΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση α-
στικής οδικής µεταφοράς, µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 2.

2. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν κεφά-
λαιο δεν έχουν εφαρµογή:
α) στις υπεραστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επι-

βατών,
β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή ιδιωτικής

χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συ-
νεχή βάση στο επιβατικό κοινό, 
γ) στις κατ’ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθω-

µένα οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών
γραµµών,
δ) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

που εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττι-
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κής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87), εκτός
από τις νήσους, 
ε) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

που εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 34
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:
α. «Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών»: οι

µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλληλα λε-
ωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου, εντός περιοχών
που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαµβάνουν
γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και
αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
β. «Δίκτυο δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών»: το

σύνολο των προκαθορισµένων αστικών γραµµών εντός
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, περιλαµ-
βανοµένων των γραµµών που έχουν χαρακτηριστεί ως
αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών
περιοχών.
γ. «Αστική γραµµή»: η προκαθορισµένη διαδροµή την

οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δηµό-
σιες αστικές µεταφορές επιβατών και η οποία περιλαµ-
βάνει την αφετηρία, τις ενδιάµεσες στάσεις και το τέρ-
µα.

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής 

αστικών µεταφορών επιβατών

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών έχει υπο-
χρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και οµαλή µεταφορά
επιβατών σε όλο το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών.

2. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρε-
σιών αστικών οδικών µεταφορών επιβατών ή επικείµε-
νου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει έκτακτα
µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του
Κανονισµού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του πα-
ρόντος.

Άρθρο 36
Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

Οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών προ-
σφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βά-
ση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέ-
ροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέ-
πονται από τις διατάξεις του Κανονισµού 1370/2007 και
του παρόντος.

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών µεταφορών επιβατών

1. Το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες µετακινή-
σεων του επιβατικού κοινού µε προγραµµατισµένα δρο-

µολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του
καθορισµένου κοµίστρου.

2. Οι αστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβατών
που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος διατηρούν το χαρακτηρισµό τους µέχρις ότου κα-
ταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

3. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το
χαρακτηρισµό αυτό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
οι ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών λαµβανοµένης
υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλο-
γου κοµίστρου.

Άρθρο 38
Αρµόδιες αρχές

1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι η αρ-
µόδια αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ του άρθρου 2
του Κανονισµού 1370/2007, η οποία έχει την αρµοδιότη-
τα να επεµβαίνει στις δηµόσιες αστικές οδικές επιβατι-
κές µεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειµένου να
διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δηµόσιων επιβατι-
κών µεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

2. Οι Δήµοι και αντί των Δήµων, που υπάγονται σε αυ-
τές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και
Ιονίων Νήσων, είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές, σύµφω-
να µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισµού
1370/2007, και έχουν τις εξής αρµοδιότητες εντός της
περιοχής ευθύνης τους:
α) υποβάλλουν προτάσεις στην αρµόδια υπηρεσία του

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε:
αα) τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων,
ββ) τον καθορισµό εντός των ορίων τους, ολοκληρω-

µένων δηµόσιων επιβατικών µεταφορών, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονι-
σµού,
β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-

ρών την ανάθεση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας αστικών
επιβατικών µεταφορών χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτό ε-
πιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισµό και τον παρόντα,
γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών

γραµµών, σύµφωνα µε την τυποποίηση και τη συχνότητα
που καθορίζεται από την Διεύθυνση Επιβατικών Μετα-
φορών,
δ) συλλέγουν στοιχεία για τη µεταφορά των µαθητών,

σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για την υλοποίηση του
έργου της µεταφοράς µαθητών περιφέρειες,
ε) εισηγούνται στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο-

ρών τροποποιήσεις στην λειτουργία των αστικών οδικών
επιβατικών µεταφορών, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών.

3. Οι κατά τον παρόντα νόµο φορείς εκτέλεσης αστι-
κού οδικού µεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς δη-
µόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 2 του Κανονισµού 1370/2007.
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Άρθρο 39
Εκτέλεση των δηµόσιων αστικών 

επιβατικών µεταφορών

1. Η εκτέλεση των δηµόσιων αστικών επιβατικών µε-
ταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελµα οδικές µετα-
φορές επιβατών µε λεωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύ-
που κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της νοµοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύ-
που λεωφορείου από τις αρµόδιες αρχές.

2. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φο-
ρέας (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµόσιου
δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται µε σύµβαση η ε-
κτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών, σύµφω-
να µε τον παρόντα νόµο, όσον αφορά: α) την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και β) την τεχνική και ε-
παγγελµατική ικανότητα, προκειµένου οι φορείς αυτοί
να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνια-
κό έργο που αναλαµβάνουν, µε ασφάλεια κατά την κυ-
κλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, µε την αναγκαία ποι-
ότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του ελάχιστου ε-
πιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση
του σχετικού σκοπού δηµόσιου ενδιαφέροντος, καθορί-
ζονται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016. 

Άρθρο 40
Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
αναθέτει τις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβα-
τών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υ-
πηρεσιών αυτών ή και αποζηµίωση, αν αυτό είναι ανα-
γκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δη-
µόσιων οδικών αστικών µεταφορών επιβατών στο καθο-
ριζόµενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.

2. Η ανάθεση της παροχής δηµόσιων αστικών µεταφο-
ρών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος
ή και αποζηµίωση γίνεται µε τη διενέργεια διαγωνισµού,
κατ’ εξαίρεση δε µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νο-
µοθεσία για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης, κα-
θώς και τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 41
Καθορισµός αστικών γραµµών
οδικών µεταφορών επιβατών

1. Για τον καθορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων
οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνονται υπόψη οι
προτάσεις των δήµων και όλα τα πληθυσµιακά και γεω-
γραφικά δεδοµένα, οι υφιστάµενες οδικές συνδέσεις, οι
κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική
κίνηση, καθώς και τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.

2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών ορίζει τα
κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον κα-
θορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων οδικών µετα-
φορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δροµο-
λογίων, των ενδιάµεσων στάσεων και των τερµάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώµατα των επιβατών

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι αρµό-
διο για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Κανο-
νισµού 181/2011 (L 55) σχετικά µε τα δικαιώµατα των ε-
πιβατών αστικών οδικών µεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 43
Αναθέτουσα αρχή

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσσει
τους διαγωνισµούς για τη σύναψη των συµβάσεων πα-
ραχώρησης δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών µε τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώµατος
εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης και συνάπτει τις σχε-
τικές συµβάσεις µε τους παραχωρησιούχους.

Άρθρο 44
Δηµοσίευση πληροφοριών 

για επικείµενους διαγωνισµούς

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών υποχρεού-
ται να προβαίνει στη δηµοσίευση των πληροφοριών που
ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού
1370/2007 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκήρυ-
ξη του αντίστοιχου διαγωνισµού.

2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δηµοσιοποι-
εί τις ίδιες πληροφορίες και µε κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
ή δηµοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισµών

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσ-
σει διαγωνισµούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαµ-
βάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήµων, όµορων ή
µη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται
κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότη-
τας και συγχρόνως για τη βιωσιµότητα του παραχωρησι-
ούχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα
πλαίσια κάποιας γεωγραφικής περιοχής κρίνεται ασύµ-
φορη. Ως κριτήρια για τον καθορισµό της γεωγραφικής
περιοχής, που αποτελεί αντικείµενο του εκάστοτε προ-
κηρυσσόµενου διαγωνισµού, λαµβάνονται, ιδίως, τα
προεκτιµώµενα προς εκτέλεση χιλιόµετρα, ο απαιτούµε-
νος για την εκτέλεσή τους αριθµός λεωφορείων και τα
ακαθάριστα έσοδα του παραχωρησιούχου, ως και η εξα-
σφάλιση των βέλτιστων δυνατών αστικών συγκοινωνια-
κών υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες, η
οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και το ελάχι-
στο δυνατό κόστος µετακίνησης.
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2. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται
τα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικεί-
µενο της σύµβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι κα-
θορισµένες αστικές γραµµές που αποτελούν το δίκτυο
των δηµόσιων αστικών γραµµών αυτής της γεωγραφικής
περιοχής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης
της εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης, της διαπί-
στωσης των παραβάσεων και των επιβαλλόµενων µέ-
τρων άρσης των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος εκτέ-
λεσης των κυρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της επιβο-
λής κυρώσεων, της υποβολής αντιρρήσεων των ενδια-
φεροµένων κατά των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η
διαδικασία έρευνας ικανοποίησης των επιβατών και των
ποιοτικών παραµέτρων του προσφερόµενου µεταφορι-
κού έργου.

3. Στο δίκτυο των αστικών γραµµών κάθε γεωγραφικής
περιοχής περιλαµβάνονται και οι γραµµές που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν
των αστικών περιοχών.

4. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας
παραχωρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης 
των συµβάσεων παραχώρησης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων
παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επι-
τροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (µία για κά-
θε σύµβαση), οι οποίες αποτελούνται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών, ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας µε τον αναπλη-

ρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδος µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

µε τον αναπληρωτή του και 
ε) έναν (1) υπάλληλο της αρµόδιας Υπηρεσίας Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας µε τον ανα-
πληρωτή του.
Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος

του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που ορίζε-
ται µε την πράξη συγκρότησης.

2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρµόδιου
δήµου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρησι-
ούχος συµµορφώνεται µε τις συµβατικές υποχρεώσεις
του και µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, διαπι-
στώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφο-
ρές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο µέτρο

1. Σε περίπτωση διακοπής των δηµόσιων αστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών ή επικείµενου κινδύνου διακο-

πής τους σε µία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές,
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να λάβει
έκτακτα µέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανά-
θεση σε τρίτο του έργου των δηµόσιων αστικών µεταφο-
ρών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού είτε
στην παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανά-
δοχο πέραν των προβλεπόµενων ορίων χωρίς τη διενέρ-
γεια διαγωνισµού.

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης
της σύµβασης πέραν του συµβατικά προβλεπόµενου
χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

3. Αν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η κατάσταση µε τα
έκτακτα µέτρα των παραγράφων 1 και 2, µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να επι-
βάλλεται η παροχή δηµόσιων αστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταπο-
κριθούν εν όλω ή εν µέρει, µε όρους ανάλογους µε αυ-
τούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή αναδόχους
παρόµοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το
δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων 

για το σχεδιασµό του δικτύου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και του αρµόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων
και δεδοµένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασµό των
αστικών γραµµών, καθώς και οι φορείς που έχουν υπο-
χρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις
εκτελούµενες αστικές επιβατικές µεταφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΕΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές µεταφορές

Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του µεταφορικού
έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και
τη λειτουργία των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών
επιβατών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4530/2018 (Α΄ 59) η φράση «καταστρατήγηση των δια-
τάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση
«καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του
ν. 4512/2018 (Α΄5)».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φρά-
ση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν.
2190/1994».
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Άρθρο 51
Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού Πτήσεων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (Α΄  22 )
η φράση «τα Σπάτα» αντικαθίστανται από τη φράση «ε-
ντός του νοµού».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 3
Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, συµπερι-
λαµβανοµένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντι-
προέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονι-
κή τους κατάρτιση, την επαγγελµατική τους ικανότητα,
τη γνώση και την εξειδικευµένη εµπειρία στο επιχειρη-
σιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντι-
κείµενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµερο-
ληψίας.

2. Τα µέλη της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται µε α-
πόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών . 

3. Η θητεία των µελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα
µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για πε-
ρισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη, ούτε
να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρό-
ντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των µελών της
Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της,
όλες οι εκ του παρόντος νόµου αρµοδιότητες της Αρχής
ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντί-
στοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των µελών µέχρι τoν
διορισµό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε µέ-
λους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορί-
ζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους
του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης
της θητείας µέλους που διορίστηκε για περιορισµένη θη-
τεία σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, η ανανέωση
χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

4. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τον διορι-
σµό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5
των µελών της προηγούµενης παραγράφου. Ο χρόνος
παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι
(6) µήνες. Εάν κάποια από τα µέλη της, πλην του Προέ-
δρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλεί-
ψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί πέραν του εξαµήνου.

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε
ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως της απόφασης διορισµού των µελών της.

6. Κάθε θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση, αναπλήρωση
και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρ-
θρου 8, καθώς και τα οριζόµενα στο άρθρο 9.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014
προστίθεται η φράση «του παρόντος νόµου».

4. Στην περίπτωση Α΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4233/2014 διαγράφεται η φράση «εφάπαξ ή ετησίως».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής «Το εκάστοτε ύψος των
ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έκδοση νέας από-
φασης».

6. Οι περιπτώσεις α΄και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6

του ν. 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) Για τις υπηρεσίες συντονισµού (κατανοµής διαθέ-

σιµου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισµένους
ελληνικούς αερολιµένες και στους αεροµεταφορείς, κα-
ταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς
και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κά-
θε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέ-
λος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προ-
σγείωση αεροσκάφους. 
β) Για τις υπηρεσίες προγραµµατισµού της Αρχής

στους ελληνικούς αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµα-
τισµού και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά
φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς και ανά αεροµε-
ταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραµµατι-
σµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10
ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκά-
φους.»

7.α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της
Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επι-
βαλλόµενων προστίµων, τα όργανα, ο τρόπος και η δια-
δικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών από πληµµε-
λή ή εκπρόθεσµη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην
Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Ε-
σόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρµόζονται, για την εί-
σπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από ανταποδοτικά τέ-
λη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου
ρυθµίζεται µε όµοια απόφαση.» 
β) Οι επόµενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθ-

µούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.
8. Το άρθρο 7 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων ανα-

γκών της, µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έρ-
γων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για
θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας
της, µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήµονες ή τεχνι-
κούς µε ειδικές γνώσεις και εξειδικευµένη εµπειρία στα
θέµατα της Αρχής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Για τις συµβάσεις που συνά-
πτει η Αρχή µε φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη
βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τον
προϋπολογισµό της, δεν ισχύουν οι περιορισµοί του π.δ.
164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.» 

9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μετά τη δηµοσίευση του Κανονισµού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την
ανάθεση προµήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύµφωνα
µε τα οριζόµενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζο-
µένων στο άρθρο 7».

10.α) Μετά την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται περίπτωση β΄ως εξής: 

«β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ,
καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται µε
τον παρόντα νόµο,» 

β) Οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται σε γ΄, δ΄,
ε΄ και ζ΄ αντίστοιχα.

11. Η περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4233/2014, που µετά την αναρίθµηση γίνεται δ΄, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση
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και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέµα του προ-
σωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του µε
αιτιολογηµένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέ-
µα που αφορά τη συµµετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά
και Διεθνή όργανα.»

12. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της
Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και α-
ναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του ό-
ταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.» 

14. Το άρθρο 10 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 10 
Προσωπικό

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως είκοσι τρεις (23) ερ-
γαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου καθώς και έως δύο (2) Νοµικοί
Σύµβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται
σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α΄28). Η πρόσληψη των
Νοµικών Συµβούλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 . Κάθε άλλο θέµα για
την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής
ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης. 

2. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του
προσωπικού της Αρχής εφαρµόζονται οι διατάξεις που
εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρ-
χές. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής
βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της.

3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρµόζονται αναλό-
γως τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα διορισµού, η απαγό-
ρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη
της θητείας των µελών της Αρχής και οι προβλεπόµενες
γι’ αυτό κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 4233/2014.

4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεµύ-
θεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληρο-
φορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.»

15. Το προσωπικό που απασχολείται στην Αρχή κατά
την έναρξη του παρόντος νόµου κατατάσσεται αυτοδι-
καίως στις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4233/2014.

Άρθρο 52

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(WATER AERODROME MANUAL) 

Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές 

δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών 

που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των 

κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής 

λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα: 

1. Πίνακα περιεχόμενων  

2. Λίστα σελίδων  

3. Διανομή 

4. Ορισμοί  

5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει 

α)σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου,  

β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του, 

γ) εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου. 

6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή του 

φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός 

του προσωπικού του,  όπως τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή 

λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπευθύνου 

ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (security) και τα στοιχεία του λοιπού 

ανώτερου προσωπικού του,   καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της 

μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου 

απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού. 

7. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, όπου περιγράφονται 

οι υποδομές, αναλυτικά στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, 

καθώς και ο εξοπλισμός του για τη λειτουργία και την ασφάλεια του. 

8. Τοπογραφικό σχέδιο όπου απεικονίζονται οι περιοχές κίνησης, σημάνσεις και 

η θέση  κάθε  εξοπλισμού.  

9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHF Marine, βάσης - φορητοί), τα μετεωρολογικά 

μέσα του υδατοδρομίου και οι διαδικασίες συντήρησής τους. 

10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την 

επιχειρησιακή κατάστασή του. 

11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες 

επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου. 

12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης. 
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13. Διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη  και την  αναχώρηση επιβατών. 

14. Μητρώο καταγραφής κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία 

ή ταχυδρομείο). 

15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους - 

υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου. 

16. Διαδικασίες αντιμετώπισης σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος 

υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου. 

17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών. 

18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών 

υποχρεωτικής αναφοράς. 

19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων, 

υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και διαδικασίες 

έκτακτης ανάγκης.  

20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων, αν παρέχεται. 

21. Διαδικασία παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(SECURITY PROGRAM) 

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) πρέπει, σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τ.Ο.Α) και ανάλογα με 

τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει 

εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και 

αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των 

κεφαλαίων που αφορούν  τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο 

συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών ακολουθώντας κατ' 

αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα: 

α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως 

προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ. 

β. Περιοχές Υδατοδρομίου. 

 Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας 

του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το 

προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνισή τους 

σε σχεδιάγραμμα. 

γ. Φύλαξη εγκαταστάσεων - Έλεγχοι πρόσβασης 

●  Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης / προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με 

καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες - 

διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές - έρευνα 

ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών πριν από την έναρξη  λειτουργίας του υ/δ, 

●  Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την 

έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη 

του κατά τόπους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.). 

δ. Προστασία υδροπλάνων 

 Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που 

επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αλλά και των εκτός λειτουργίας που 

βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση 

στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση. 

ε. Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων 

που μεταφέρουν 

 Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας (screening) πληρωμάτων, 

χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν 

στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού 

και τροφοδοσίας των υδροπλάνων. 
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στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών 

 Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, όπως  μέθοδοι, - ενέργειες σε περιπτώσεις 

άρνησης ελέγχου του επιβάτη, - ειδικές κατηγορίες επιβατών, - εξαιρέσεις 

ελέγχων,   σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ, 

 Μέριμνα οπό το  φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες 

επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη 

που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ' ιδίαν 

συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς 

επιτήρησής τους, καθώς και τη  διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και 

ταυτοπροσωπίας. 

ζ. Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών 

● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, σύμφωνα με  όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ 

(μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων). 

η. Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών 

● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων 

αποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης 

νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ 

(εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε 

μη επιβίβαση-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής). 

● Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη 

εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα. 

θ. Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας 

● Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου 

ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

αερομεταφορών έναντι παντός τρίτου και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 

προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής 

κείμενης νομοθεσίας. 

● Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες 

ασφάλειας  αερομεταφορών προς τρίτους  

ι. Διαχωρισμός «ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων» επιβατών 

 Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων 
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και αφικνούμενων επιβατών. 

ια. Γενική Αεροπορία 

 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, 

πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας. 

ιβ. Απειλές και Συμβάντα Ασφάλειας. 

 Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από το φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και 

συμβάντων που αφορούν το υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλής-

ταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων 

ενεργειών). 

ιγ. Οπλοφορία- μεταφορά  ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα 

● Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου. 

● Θέσπιση διαδικασίας για τν μεταφορά προς / από τα υδροπλάνα του νομίμως 

μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ’ αναλογία όσων 

ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λ,Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.). 

ιδ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο 

 Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείο-

υλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ 

ιε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση 

όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Ασφάλειας υ/δ. 

ιστ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων  στις παραδιδόμενες αποσκευές 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ταχυδρομείο 

● Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

( EMERGENCY PLAN ) 

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου 

(Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

1.1. Εισαγωγή  

1.2. Σκοπός 

1.3. Αντικείμενο του σχεδίου 

Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης  αεροσκάφους: 

(Γράφονται μόνο οι ορισμοί) 

1.3.1 Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη: 

Α)  Ανησυχητική  Κατάσταση   (Local Stand-by) 

Β) Κατάσταση Αναμενομένου Ατυχήματος (Full Emergency) 

Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft - Seaplane Accident): 

α) εντός του υδατοδρομίου 

β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή) 

Δ)  Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident): 

 υδροπλάνο - σκάφος- πλοίο (σύγκρουση) 

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

 υδροπλάνο – καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κλπ.(αναλυτικά αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 6)  

 πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird strike)   

Ε)   Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως: 

 δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα 

 παράνομη κατάληψη  α/φους 

 αεροπειρατεία 

(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. Ε   αναφέρονται 

αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου) 

Ζ)  Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών(Weather 

Stand-by) 

1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα 

 Αυτές περιλαμβάνουν: 

α)    Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου 

β)    Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του  υδατοδρομίου 
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       γ)   Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής   βοήθειας 

(Medical Emergencies) 

1.4. Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες  

1.5. Σύνταξη, παρακολούθηση  και έγκριση αυτού 

1.6. Γενική περιγραφή υδατοδρομίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Επικεφαλής συμβάντος 

          Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος: 

Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου 

Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

3.1   ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων  

β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων  

γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point) 

δ) Πηγές υποστήριξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας: 

Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παραλιών 

Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές 

Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Α. Διαδικασίες - ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι 

ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς) 

5.1. Ανησυχητική Κατάσταση  (Local Standby) 

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.α. 

5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency) 

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 
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Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή 

θαλάσσια περιοχή  

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 

ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία 

Γ.Γ.Π.Π. 

Ελληνικής Αστυνομίας 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

Πληροφόρηση – ενημέρωση της κοινής γνώμης 

5.4 Συμβάντα στο υδατοδρόμιο 

Ενέργειες: 

Λιμενικής Αρχής 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

5.5 Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 

(Weather Stand-by) 

Ενέργειες: 

Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο 

   α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου 

   β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής  βοήθειας   

      (Medical Emergencies) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
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Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά 

απόβλητα του Υδατοδρομίου 

 

Προσαρτήματα στο παράρτημα ΙΙΙ 

 

Προσάρτημα Α 

Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων 

Προσάρτημα Β 

Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς 

Προσάρτημα Γ 

Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού  

1) Ασκήσεις 

Τύποι ασκήσεων :   Ευρείας κλίμακας 

                              Περιορισμένης κλίμακας 

                              Επί χάρτου, επικοινωνίας κλπ. 

2) Έντυπα αξιολόγησης 

Προσάρτημα Δ 

Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών 

Προσάρτημα Ε 

Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών 

Προσάρτημα ΣΤ 

Σχέδιο καθορισμού ζωνών 

Προσάρτημα Ζ 

Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των 

έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως πχ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης 

τραυματιών κλπ. 
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Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΆΜΥΝΑΣ

Αλ. Χαρίτσης Π. Καµµένος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μιχ. Καλογήρου Ευκλ. Τσακαλώτος

κ.α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. Σταθάκης Φ. Κουβέλης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όλ. Γεροβασίλη Σ. Φάµελλος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Χρ. Σπίρτζης

Αριθµ. 235/11/ 2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µε-
ταφορών και λοιπές διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, προβλέπονται τα εξής:

Ι. ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο αδειοδότησης για την
ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί
των υδάτινων επιφανειών (υδατοδροµίων). Κατά βάση,
επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του ν. 4146/2013, ο οποί-
ος καταργείται µε τον υπό ψήφιση νόµο και οι νέες ρυθ-
µίσεις εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία:

1.α. Προβλέπεται ότι, για τη λειτουργία των υδατοδρο-
µίων απαιτείται η κατάλληλη υποδοµή σε λιµενικές και
κτηριακές εγκαταστάσεις, καθορίζονται δε οι ελάχιστες
απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, προκειµένου
να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης επιβα-
τών.
Στα υδατοδρόµια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξό-

δου υπάρχει διαχωρισµός των επιβατών εντός και εκτός
Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό
και τον αξιωµατικό υπηρεσίας.
β. Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη

δυνατότητα, µε κοινή υπουργική απόφαση, τροποποίη-
σης των προβλεπόµενων ελάχιστων απαιτήσεων κτηρια-
κών και λοιπών εγκαταστάσεων για τα υδατοδρόµια ε-
σωτερικού και εξωτερικού/πύλη σε θαλάσσια περιοχή,
καθώς και τον προσδιορισµό του τύπου κάθε υδατοδρο-
µίου ως υδατοδροµίου εσωτερικού ή εξωτερικού/πύλη. 
γ. Τίθενται εκ νέου οι γενικές διατάξεις που αφορούν

στην ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση υδατοδρο-
µίων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ρητά ότι, η άδεια ίδρυσης
υδατοδροµίου χορηγείται µόνο σε δηµόσιο φορέα ή και
σε Ο.Τ.Α., µε κοινή απόφαση των αρµοδίων κατά περί-
πτωση Υπουργών.
δ. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου, η οποία χορηγείται

µε κοινή υπουργική απόφαση, δεν επιτρέπει τη λειτουρ-
γία του υδατοδροµίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουρ-
γίας.         (άρθρα 1 - 5)

2. Επανακαθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατο-
δροµίου. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορη-

γείται σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και µόνο σε φορείς
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (Ε.Ε.) ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την
κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε..
β. Αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης,

την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την
έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή της άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται το Τµήµα Εναέριων
Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραµµατείας Μεταφο-
ρών.
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γ. Καθορίζεται το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου
ανάλογα µε την άδεια υδατοδροµίου (ίδρυσης ή λειτουρ-
γίας), ο οποίος κατατίθεται στην αρµόδια ως άνω υπηρε-
σία ηλεκτρονικά και έντυπα.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, το καταβαλλόµενο υ-

πέρ του Δηµοσίου, κατά τα ισχύοντα, παράβολο ύψους
2.500 ευρώ, για την εξέταση αιτήµατος έκδοσης σχετι-
κής άδειας, εφεξής, καταβάλλεται υπέρ του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών. Για το σκοπό αυτό, συνιστά-
ται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ειδικός λο-
γαριασµός στο εν λόγω Υπουργείο, στον οποίο περιέρ-
χονται τα ποσά των παραβόλων. Οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία διαχείρισης των εσόδων του ειδι-
κού λογαριασµού, καθώς και το ύψος του ανωτέρω πα-
ραβόλου ανάλογα µε τον πληθυσµό και την τουριστική
ανάπτυξη κάθε περιοχής, καθορίζονται µε κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

δ. Στο κατά τα ανωτέρω συνιστώµενο ειδικό λογαρια-
σµό, υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
περιέρχεται επίσης και το καταβαλλόµενο υπέρ του Δη-
µοσίου, κατά τα ισχύοντα, παράβολο ύψους 500 ευρώ,
για την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρη-
σης από τον ενδιαφερόµενο για τη χορήγηση άδειας ί-
δρυσης ή λειτουργίας υδατοδροµίου, µετά την ολοκλή-
ρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί των ευρηµάτων της
σχετικής αρνητικής διοικητικής πράξης.

ε. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την διάρκεια ισχύος
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατροδροµίων, κα-
θώς και µε την τροποποίηση στοιχείων αυτής. 

(άρθρα 6 - 13)
3.α. Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Υδα-

τοδροµίων, η οποία συνιστάται στο Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών και συγκροτείται µε κοινή υπουργι-
κή απόφαση, τα µέλη της οποίας δεν αµείβονται.
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών αυτής

βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται για
τις απαιτούµενες επιθεωρήσεις πριν από την αδειοδότη-
ση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται,
καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατοδροµίου ζητεί αλ-
λαγή επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ή
και του εξοπλισµού για την οποία κρίνεται αναγκαία η
διεξαγωγή επιθεώρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β. Προβλέπεται η επιβολή προστίµου, από το πεντα-

πλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου
και µε τον διπλασιασµό σε περίπτωση υποτροπής, στις
περιπτώσεις παράβασης της υποχρέωσης του φορέα
λειτουργίας του υδατοδροµίου να παρέχει ακώλυτη πρό-
σβαση στις εγκαταστάσεις και στις υποδοµές του υδατο-
δροµίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. [Κατά τα ι-
σχύοντα (άρθρα 51 και 53 του ν. 4146/2013), προβλέπε-
ται η επιβολή προστίµων για κάθε παράβαση των όρων
λειτουργίας υδατοδροµίων]  (άρθρο 14)

4. Επαναλαµβάνονται ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθε-
σίας (ν. 4146/2013) και επανακαθορίζονται τα θέµατα
σχετικά µε: i) τη διαδικασία µεταβίβασης της άδειας ί-
δρυσης και την παραχώρηση της διαχείρισης, λειτουρ-
γίας και εκµετάλλευσης των υποδοµών και υπηρεσιών
του υδατοδροµίου, ii) τις υποχρεώσεις φορέα λειτουρ-
γίας αυτού, iii) τους όρους εκτέλεσης των πτήσεων, iv)
την κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδα-
τος και τις επικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αερο-
σκάφους και των αρµοδίων υπηρεσιών, v) τις απαγορεύ-

σεις και τους περιορισµούς στην περιοχή ελιγµών κάθε
υδατοδροµίου, vi) την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυ-
ψης, vii) τον καθορισµό των τιµολογίων υπηρεσιών υδα-
τοδροµίων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, για οποιαδήποτε µεταβίβαση της άδει-

ας ίδρυσης και την παραχώρηση της λειτουργίας του υ-
δατοδροµίου καταβάλλεται το προαναφερόµενο παρά-
βολο ύψους 2.500 ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών, µε δυνατότητα τροποποίησης του
ύψους αυτού, µε κοινή υπουργική απόφαση.
β. Προβλέπεται ότι, ο φορέας λειτουργίας υδατοδρο-

µίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, εποπτεύει την
υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου µε ηλεκτρονικά µέσα
(κάµερες), τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεµένα σε
πραγµατικό χρόνο µε το Κέντρο Παρακολούθησης, το ο-
ποίο δηµιουργείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών στην αρµόδια υπηρεσία του εν λό-
γω Υπουργείου. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται οι ό-
ροι, τα δικαιώµατα πρόσβασης και άλλων δηµόσιων υπη-
ρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή το Λι-
µενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, αλλά και κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Κέντρου Παρακο-
λούθησης.
γ. Εισάγεται η υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του

υδατοδροµίου να καλύπτει µε ιδιωτική ασφάλιση ανα-
γνωρισµένου φορέα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλά-
δα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους από έκνοµες ενέργειες,
σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Παρέχεται η δυνατότητα
έκδοσης ενός συνολικού ασφαλιστηρίου, στην περίπτω-
ση που ο φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται περισσότερα
από ένα υδατοδρόµια, το οποίο (συµβόλαιο) να συµπερι-
λαµβάνει όλα τα υδατοδρόµια και να το τροποποιεί, σε
περίπτωση εισαγωγής νέου ή διαγραφής κάποιου από τα
ήδη υπάρχοντα.
δ. Ορίζεται ότι, ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου

καθορίζει, εφεξής, τα τιµολόγια για τις παρεχόµενες α-
πό αυτόν υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επι-
βατών, µε την υποχρέωση κοινοποίησης του σχετικού τι-
µοκαταλόγου στις αρµόδιες υπηρεσίες (Τ.Ε.Μ., Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Οικονοµικών) (Κα-
τά τα ισχύοντα, καθορίζονται µε κοινή υπουργική από-
φαση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ύψους των εν
λόγω τιµολογίων).

(άρθρα 15 - 21)
5.α. Ορίζεται ότι, το προβλεπόµενο κατά τις κείµενες

διατάξεις, τέλος για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υ-
δατοδρόµιο, ίσο µε το 5% του καθαρού ναύλου για το
συγκεκριµένο δροµολόγιο, καταβάλλεται από την εται-
ρεία υδροπλάνων που πραγµατοποιεί τις πτήσεις στο συ-
νιστώµενο ειδικό λογαριασµό (άρθρου 8) υπέρ του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, αντί υπέρ του Δη-
µοσίου που προβλέπεται σήµερα.
β. Προβλέπεται η θέσπιση, µε υπουργική απόφαση, τέ-

λους ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών, το οποίο καταβάλλεται οµοίως
στον συνιστώµενο ως άνω ειδικό λογαριασµό και καθο-
ρίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και
ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, κα-
θώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακρι-
βούς ή µη απόδοσης του τέλους.
Τα έσοδα του εν λόγω τέλους διατίθενται για την κα-
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τασκευή υδατοδροµίων, τα ηλεκτρονικά συστήµατα και
τον εξοπλισµό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδροµή
στη λειτουργία των υδατοδροµίων, καθώς και την επιδό-
τηση γραµµών υδροπλάνων σε προορισµούς αποµακρυ-
σµένων νησιών ή περιορισµένης επιβατικής κίνησης.
γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση κατάλληλης εκπαίδευσης

του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδροµίου, η οποία
παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κα-
τά τα ειδικότερα οριζόµενα.                       (άρθρα 22, 23)

6.α. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τον τρόπο
εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα και παρέχεται
η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κ.υ.α., των προ-
διαγραφών των εγκαταστάσεων καυσίµων στα υδατο-
δρόµια και των αντίστοιχων διαδικασιών εφοδιασµού αε-
ροσκαφών µε καύσιµα. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζε-
ται ότι, ο εφοδιασµός των αεροσκαφών µε καύσιµα που
υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατά-
ξεις της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α.
νοµοθεσίας.
β. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί

να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων και η ανάκληση
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, µε αποφάσεις
των αρµοδίων οργάνων, σε περιπτώσεις παραβιάσεων
συγκεκριµένων όρων και προδιαγραφών.
γ. Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιά-

σεις της νοµοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη
θάλασσα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(ν.δ. 93/1977), κατ’ εφαρµογή των Διεθνών Κανονισµών.

(άρθρα 24 - 26)
7.α. Επαναλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε τους ό-

ρους χρήσης υδάτινων πεδίων, καθώς και λοιπά θέµατα
λειτουργίας των υδατοδροµίων.

- Ορίζεται ότι, η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορί-
ζεται από την αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτι-
κού, ειδικότερα δε τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα κα-
θορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση.

- Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κυβερνήτη του
αεροσκάφους κ.λπ..
β. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας υ-

δατοδροµίων από το Δηµόσιο, εφόσον δεν υπάρχει άλ-
λος ενδιαφερόµενος φορέας, ή σύστασης, για το σκοπό
αυτό, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία την πλειοψηφία των µετοχών θα κατέχει το
Δηµόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις της
κείµενης περί ανωνύµων εταιρειών νοµοθεσίας
(ν.3429/2005).                                           (άρθρα 27 - 29)

8. Δηµιουργείται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μετα-
φορών, Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Αδειών
Υδατοδροµίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαµβάνει το
σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υ-
ποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή
τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθη-
ση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδροµίου τόσο πριν ό-
σο και µετά την έκδοση της άδειάς του.
Η καταχώρηση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται µε ευ-

θύνη του ενδιαφερόµενου και της αρµόδιας υπηρεσίας,
µπορεί δε να διασυνδέεται λειτουργικά µε ηλεκτρονικά
µητρώα / συστήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όταν είναι διαθέσιµα.
Ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα σχετικά µε την οργάνω-

ση, υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ.,
ρυθµίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση. (άρθρο 30)

9. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, κα-

θώς και διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που καταρ-
γούνται µε τον υπό ψήφιση νόµο.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα σχετι-

κά µε την προσαρµογή των λειτουργούντων µε την υφι-
στάµενη νοµοθεσία (ν. 4146/2013) υδατοδροµίων, προς
τις απαιτήσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των προ-
τεινοµένων διατάξεων, καθώς και µε τη λειτουργία των
υδατοδροµίων σε λίµνες.                       (άρθρα 31, 32)

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ Β΄

Επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης µετα-
φορικού έργου των δηµοσίων αστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών, στο πλαίσιο εφαρµογής ενωσιακής νοµο-
θεσίας (Κανονισµός 1370/2007). Ειδικότερα, προβλέπο-
νται τα εξής:

1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής των προτεινο-
µένων ρυθµίσεων και δίδονται οι έννοιες των όρων, που
αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις για την εφαρµο-
γή τους.      (άρθρα 33, 34)

2. Θεσπίζεται η υποχρέωση του αρµόδιου Υπουργού
να διασφαλίζει την συνεχή και οµαλή µεταφορά επιβα-
τών σε όλο το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδικών µε-
ταφορών και να λαµβάνει τα προβλεπόµενα έκτακτα µέ-
τρα σε περίπτωση διακοπής ή κινδύνου διακοπής των α-
νωτέρω υπηρεσιών προς τους επιβάτες.                      (άρ-
θρο 35)

3.α Ορίζεται ότι, οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφο-
ρές επιβατών αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµι-
κού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) και προσφέρονται στο κοινό
σε συνεχή βάση, χωρίς διακρίσεις.
β. Η πρόσβαση των επιβατών στο δίκτυο των δηµόσιων

αστικών οδικών µεταφορών για την εξυπηρέτηση των
διαρκών αναγκών µετακινήσεων αυτού µε προγραµµατι-
σµένα δροµολόγια, πραγµατοποιείται έναντι καθορισµέ-
νου κοµίστρου. Οι ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβα-
τών καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, βάσει κοινωνι-
κοοικονοµικών κριτηρίων.

- Οι υφιστάµενες αστικές γραµµές οδικών µεταφο-
ρών, καθώς και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως
αστικές, διατηρούν το χαρακτηρισµό τους, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα.

γ. Καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές (Υπουργείο, Δήµοι,
Περιφέρειες κ.λπ.), που χειρίζονται τα σχετικά µε τις δη-
µόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών θέµατα, κα-
θώς και οι αρµοδιότητες αυτών.               (άρθρα 36 - 38)

4.α. Προβλέπεται ότι, η εκτέλεση των δηµοσίων αστι-
κών οδικών µεταφορών επιβατών πρέπει να γίνεται απο-
κλειστικά από τα πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που ε-
κτελούν κατ` επάγγελµα οδικές µεταφορές επιβατών µε
λεωφορεία που πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγρα-
φές, τα ειδικά προσόντα δε που πρέπει να διαθέτουν οι
φορείς σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµι-
κή επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελµατική ι-
κανότητα, για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δη-
µοσίου συµφέροντος, καθορίζονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 4412/2016.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υποδοµών

και Μεταφορών να αναθέτει τις δηµόσιες αστικές οδικές
µεταφορές επιβατών µε τη χορήγηση αποκλειστικού δι-
καιώµατος παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζη-
µίωση, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, µε τη διενέργεια
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διαγωνισµού ή κατ’ εξαίρεση µε απευθείας ανάθεση, κα-
τά τα οριζόµενα.                                  

5. Ορίζεται ότι: α. τα κριτήρια, η διαδικασία και οι προ-
ϋποθέσεις για τον καθορισµό των αστικών γραµµών δη-
µοσίων οδικών µεταφορών επιβατών προσδιορίζονται α-
πό τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, λαµβανοµέ-
νων υπόψη των προτάσεων των οικείων Δήµων και τα ει-
δικότερα δεδοµένα (πληθυσµιακά, γεωγραφικά κριτήρια
κ.λπ.),
β. το οικείο Υπουργείο έχει την αρµοδιότητα για τον έ-

λεγχο εφαρµογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου
περί των δικαιωµάτων των επιβατών αστικών οδικών µε-
ταφορών.                                                   (άρθρα 41, 42)

6.α. Καθορίζεται η διαδικασία σύναψης µε τους παρα-
χωρησιούχους των συµβάσεων παραχώρησης δηµόσιων
αστικών οδικών µεταφορών επιβατών, µε τη χορήγηση
από τον αρµόδιο Υπουργό του αποκλειστικού δικαιώµα-
τος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης, κατόπιν προκή-
ρυξης σχετικού διαγωνισµού, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα.
β. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη δηµο-

σίευση των πληροφοριών και το περιεχόµενο της προκή-
ρυξης των σχετικών διαγωνισµών (τα όρια της γεωγρα-
φικής περιοχής, οι όροι παρακολούθησης της εκτέλεσης
των συµβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης παρα-
βάσεων και των επιβαλλόµενων µέτρων άρσης αυτών, τα
είδη, η διαδικασία επιβολής και ο τρόπος εκτέλεσης των
κυρώσεων κ.λπ.).
γ.  Προβλέπεται η συγκρότηση πενταµελών Επιτρο-

πών, µε την οριζόµενη σύνθεση (µία για κάθε σύµβαση),
για την παρακολούθηση εκτέλεσης των προαναφερόµε-
νων συµβάσεων, ενώ ο έλεγχος για την συµµόρφωση
του παραχωρησιούχου µε τις συµβατικές του υποχρεώ-
σεις ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου
Δήµου.                                                      (άρθρα 43 - 46)

7.α. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης, από τον αρµόδιο
Υπουργό, έκτακτων µέτρων για τη διασφάλιση της συνέ-
χειας των παρεχόµενων υπηρεσιών δηµόσιων αστικών
µεταφορών, σε περίπτωση διακοπής αυτών ή επικείµε-
νου κινδύνου διακοπής τους σε µία ή περισσότερες γεω-
γραφικές περιοχές. Τα εν λόγω µέτρα συνίστανται είτε
στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δηµόσιων αστικών
µεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού
είτε στην παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον
ανάδοχο πέραν των προβλεπόµενων ορίων χωρίς τη διε-
νέργεια διαγωνισµού.

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης της
σύµβασης πέραν του συµβατικού χρόνου δεν επιτρέπε-
ται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

- Σε περίπτωση που τα προαναφερόµενα µέτρα δεν ε-
παρκούν µπορεί, µε υπουργική απόφαση, να επιβάλλε-
ται, για µια διετία κατ’ ανώτατο όριο, η παροχή δηµόσιων
αστικών οδικών µεταφορών επιβατών σε φορείς που
µπορούν να ανταποκριθούν, µε όρους ανάλογους προς
αυτούς που ισχύουν για τους παραχωρησιούχους ή ανα-
δόχους παρόµοιων υπηρεσιών.
β. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι λε-

πτοµέρειες και ο τρόπος συλλογής των αναγκαίων για
το σχεδιασµό των αστικών γραµµών στοιχείων και δεδο-
µένων, καθώς και οι φορείς που υποχρεούνται να παρέ-
χουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούµενες α-
στικές επιβατικές µεταφορές.
γ. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης

νοµοθεσίας όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία
των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επιβατών, µέ-
χρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του µεταφορικού έργου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον υπό ψήφιση νόµο.    

(άρθρα 47 - 49)

III. ΜΕΡΟΣ Γ΄

Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του
ν. 4233/2014, σχετικά µε τη λειτουργία της Εθνικής Αρ-
χής Συντονισµού Πτήσεων και ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζεται η σύνθεση των µελών της Αρχής

(πενταµελής), µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο
εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Επίσης, αυξάνεται η θη-
τεία των µελών της Αρχής (πενταετής αντί τριετούς, που
ισχύει).
β. Διευκρινίζεται ότι, τα τέλη που επιβάλλονται στο

προβλεπόµενο ύψος, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της Αρχής ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα και ανά α-
εροµεταφορέα, χρεώνονται για κάθε προγραµµατισµένη
απογείωση και προσγείωση αντί για κάθε πτήση, που
προβλέπεται σήµερα.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε

κοινή υπουργική απόφαση, των κριτηρίων και του ύψους
τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, των οργάνων, του
τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων ο-
φειλών από πληµµελή ή εκπρόθεσµη καταβολή ανταπο-
δοτικών τελών στην Αρχή, εφαρµοζοµένων των διατάξε-
ων του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),
καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας.
δ. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο σύναψης συµβάσεων

εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προ-
µηθειών για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών
της Αρχής. Ορίζεται δε ότι για τις συναπτόµενες συµβά-
σεις µε φυσικά πρόσωπα, η σχετική δαπάνη καλύπτεται
και βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον προϋπολογισµό
της Αρχής και δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
π.δ/τος 164/2004 (απαγόρευση σύναψης διαδοχικών
συµβάσεων κ.λπ.).
ε. Επανακαθορίζονται τα θέµατα που ρυθµίζονται µε

τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας,
στα οποία περιλαµβάνονται η διαδικασία και ο τρόπος
χρέωσης των Τελών Συντονισµού και Προγραµµατισµού
Πτήσεων (ΤΣΠΠ), τυχόν πρόσθετη απασχόληση του προ-
σωπικού και συµµετοχή του στα εθνικά, ευρωπαϊκά και
διεθνή όργανα και θέµατα πρόσληψης και εξέλιξης του
εν λόγω προσωπικού.
στ. Αυξάνεται κατά οκτώ (8) [είκοσι τρεις (23) αντί για

δεκαπέντε (15) που ισχύει], ο αριθµός των εργαζοµένων
που απασχολούνται στην Αρχή µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
και κατά έναν (1) [δύο (2) αντί για ένας (1) που ισχύει], ο
αριθµός των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής.

- Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία
πρόσληψης του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και των Νοµικών
Συµβούλων (κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του
ν. 2190/1994), χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι για το βαθµολογικό και µι-

σθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τις Ανε-
ξάρτητες Διοικητικές Αρχές.                        (άρθρο 51)
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Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ.
/ φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση.

1. Ενδεχόµενη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού
και των οικείων Ο.Τ.Α., κατά περίπτωση, από τυχόν: α)
προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υφιστάµενου ηλεκτρονι-
κού εξοπλισµού των αρµοδίων δηµοσίων υπηρεσιών για
την παρακολούθηση των υδατοδροµίων,           (άρθρο 8)

β) καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης σε παραχωρησι-
ούχο, για την άσκηση αποκλειστικά του δικαιώµατος πα-
ροχής υπηρεσιών δηµοσίων αστικών οδικών µεταφορών,
κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 1370/2007, (άρθρο 40)

γ) χορήγησης αµοιβής στα µέλη των Επιτροπών παρα-
κολούθησης εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης
υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών επιβατών. 

(άρθρο 46) 
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-

νότα. 
2. Απώλεια των εσόδων του Δηµοσίου, από την περιέ-

λευση στον συνιστώµενο στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών Ειδικό Λογαριασµό των προβλεποµένων τε-
λών και παραβόλων, που καταβάλλονται, κατά περίπτω-
ση, για: i) τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουρ-
γίας υδατοδροµίων, ii) τη µεταβίβαση ή την παραχώρηση
των εν λόγω αδειών, iii) τη διενέργεια επιθεωρήσεων, iv)
τη λειτουργία των υδατοδροµίων κ.λπ. (άρθρα 8 παρ.1γ,
10, 12 παρ.6γ, 15 παρ.3 και 22). Αντίστοιχα, αυξάνονται
τα έσοδα του συνιστώµενου Ειδικού Λογαριασµού, το ύ-
ψος των οποίων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
και από την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

ΙΙ. Από τις διατάξεις του άρθρου 51 προκαλείται οικο-
νοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού Πτήσεων (αύξηση των θέσεων προ-
σωπικού, καταβολή αποδοχών στον Εκτελεστικό Αντι-
πρόεδρο αυτής κ.λπ.), η οποία δεν επηρεάζει το δηµο-
σιονοµικό αποτέλεσµα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης,
καθώς η εν λόγω Αρχή σήµερα δεν είναι ενταγµένη στο
Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 

Η Γενική Διευθύντρια 

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών ο-
δικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού (Ν.Π.Δ.Δ. / φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περί-
πτωση, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

1. Ενδεχόµενη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού
και των οικείωνΟ.Τ.Α., από τυχόν: α) προµήθεια νέου ή
αναβάθµιση υφιστάµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού των
αρµοδίων δηµοσίων υπηρεσιών για την παρακολούθηση
των υδατοδροµίων,                                          (άρθρο 8)

β) καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης σε παραχωρησι-
ούχο, για την άσκηση αποκλειστικά του δικαιώµατος πα-
ροχής υπηρεσιών δηµοσίων αστικών οδικών µεταφορών,
κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 1370/2007,    (άρθρο 40)

γ) χορήγησης αµοιβής στα µέλη των Επιτροπών παρα-
κολούθησης εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης
υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών επιβατών.

(άρθρο 46) 
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατι-

κά γεγονότα, θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του
Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
των οικείων Ο.Τ.Α., κατά περίπτωση. 

2. Απώλεια των εσόδων του Δηµοσίου, από την περιέ-
λευση στον συνιστώµενο στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών Ειδικό Λογαριασµό των προβλεποµένων τε-
λών και παραβόλων, που καταβάλλονται, κατά περίπτω-
ση, για: i) τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουρ-
γίας υδατοδροµίων, ii) τη µεταβίβαση ή την παραχώρηση
των εν λόγω αδειών, iii) τη διενέργεια επιθεωρήσεων, iv)
τη λειτουργία των υδατοδροµίων κ.λπ. (άρθρα 8 παρ.1γ,
10, 12 παρ.6γ, 15 παρ.3 και 22). 
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-

γές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ευκλ.Τσακαλώτος Χρ. Σπίρτζης

κ.α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης Αλ. Χαρίτσης
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6508951 

E-MAIL: AGG.KANELLOPOULOU@GMAIL.COM 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α: 

ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η διευκόλυνση της αδειοδότησης των υδατοδρομίων και θα 

αποτελέσουν ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξή τους, σε σχέση με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013). Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα: 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 3 Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων 

Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 5 Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων 

Άρθρο 6 Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου 

Άρθρο 7 Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων 

Άρθρο 8 Τεχνικός Φάκελος Υδατοδρομίου 

Άρθρο 9 Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου 

Άρθρο 10 Παράβολο 

Άρθρο 11 Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου 
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Άρθρο 12 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών 

Άρθρο 13 Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση στοιχείων αδειών 

Άρθρο 14 Επιτροπή Υδατοδρομίων – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων 

Άρθρο 15 Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας 

Άρθρο 16 Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου 

Άρθρο 17 Όροι εκτέλεσης πτήσεων 

Άρθρο 18 Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες 

Άρθρο 19 Απαγορεύσεις – περιορισμοί 

Άρθρο 20 Ασφάλιση 

Άρθρο 21 Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων 

Άρθρο 22 Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου 

Άρθρο 23 Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου 

Άρθρο 24 Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα 

Άρθρο 25 Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου 

Άρθρο 26 Κυρώσεις 

Άρθρο 27 Υδάτινα πεδία  

Άρθρο 28 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου 

Άρθρο 29 Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς 

Άρθρο 30 Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.) 

Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(WATER AERODROME MANUAL) 

Παράρτημα ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(SECURITY PROGRAM) 

Παράρτημα ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMERGENCY PLAN) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

Περιλαμβάνονται τα Μέρη Β και Γ. 

 

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
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1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την 

προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας το συνολικό συντονισμό της 

διαδικασίας αδειοδότησης, διαπίστωσε κατά τη διαδικασία εξέτασης των υποβληθέντων 

αιτήσεων, συγκεκριμένα προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα οποία οδηγούν 

σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την τελική αδειοδότηση των υδατοδρομίων. 

Ως κύριο πρόβλημα θεωρείται η έκδοση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

υδατοδρομίου στην οποία περιλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν το στάδιο της 

λειτουργίας και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ως επί το πλείστον αδυνατούν να 

ικανοποιήσουν στο αρχικό στάδιο (πριν ακόμα να έχουν οριστικοποιήσει τη δυνατότητα 

της ίδρυσης του υδατοδρομίου). Επίσης η ενιαία άδεια, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, δεν διευκολύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαχωρίζουν 

το επενδυτικό τους ενδιαφέρον μόνο για την ίδρυση ή μόνο για τη λειτουργία. 

Επιπλέον, σημαντικά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και 

ειδικότερα την περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατάταξη των υδατοδρομίων, με 

συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους να είναι μια 

ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Προβλήματα επίσης εντοπίστηκαν στην παραχώρηση της 

παρόχθιας ζώνης λιμνών για την ανάπτυξη της χερσαίας υποδομής καθώς και στην 

έλλειψη φορέα διαχείρισης της υδατικής επιφάνειας λίμνης, θέματα τα οποία 

προηγούνται της αδειοδότησης του υδατοδρομίου και στα οποία δεν επιλαμβάνεται ο 

νόμος, καθώς θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή της αίτησης του 

υδατοδρομίου. Περαιτέρω, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους ασφαλείας των 

υδατοδρομίων (aviation security) αρχής γενομένης από τον έλεγχο ασφάλειας επιβατών, 

προσωπικού, χειραποσκευών και προσωπικών αντικειμένων. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κατατίθεται το παρόν σχέδιο νόμου, για την 

τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ως η συνισταμένη των απόψεων ευρείας 

διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και με το επιβατικό κοινό. 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας 

επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και 

αποτελεσμάτων 

Ο νέος νόμος διευκολύνει σημαντικά την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, και θα 

αποτελέσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξή τους. Επιγραμματικά, 

τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχεδίου νόμου σε σχέση με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013), αφορούν: 

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα. 
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2. Θεσμοθετείται η δυνατότητα χρήσης περιοχής του λιμένα, ως εναλλακτική περιοχή 

ελιγμών υδροπλάνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τη σύμφωνη γνώμη του 

λιμενάρχη με βάση την κείμενη νομοθεσία,, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη πτητική 

λειτουργία των υδροπλάνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

3. Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση, με την εισαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού.  

4. Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και 

προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων. 

5. Δίδεται η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να 

μην περιορίζονται από ΚΥΑ αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του 

υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις 

πραγματικές συνθήκες της αγοράς. 

6. Εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόμενο φορέα για ίδρυση και λειτουργία 

υδατοδρομίου, το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο 

όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημόσιου χαρακτήρα φορείς. 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και 

αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αιτούνται για άδεια υδατοδρομίου. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013), κύριο πρόβλημα θεωρείται η έκδοση 

ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στην οποία περιλαμβάνονται 

απαιτήσεις που αφορούν το στάδιο της λειτουργίας και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ως 

επί το πλείστον αδυνατούν να ικανοποιήσουν στο αρχικό στάδιο (πριν ακόμα να έχουν 

οριστικοποιήσει τη δυνατότητα της ίδρυσης του υδατοδρομίου). Επίσης η ενιαία άδεια, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν διευκολύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, 

οι οποίοι διαχωρίζουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον μόνο για την ίδρυση ή μόνο για τη 

λειτουργία. 

Επιπλέον, σημαντικά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και 

ειδικότερα την περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατάταξη των υδατοδρομίων, με 

συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους να είναι μια 

ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Προβλήματα επίσης εντοπίστηκαν στην παραχώρηση της 

παρόχθιας ζώνης λιμνών για την ανάπτυξη της χερσαίας υποδομής καθώς και στην 

έλλειψη φορέα διαχείρισης της υδατικής επιφάνειας λίμνης, θέματα τα οποία 

προηγούνται της αδειοδότησης του υδατοδρομίου και στα οποία δεν επιλαμβάνεται ο 
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νόμος, καθώς θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποβολή της αίτησης του 

υδατοδρομίου.  

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

_________________ 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για 

κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

Οι περισσότερες από τις αποφάσεις ή κοινές αποφάσεις, που παρατίθενται στη συνέχεια, 

απαιτούνται για παροχή εξουσιοδότησης για τροποποιήσεις των διατάξεων και όχι για την 

εφαρμογή του νόμου: 

1. Στο άρθρο 3 παρ. 3, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια 

περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, με την οποία δύναται να τροποποιούνται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις καθώς και να καθορίζονται οποιαδήποτε θέματα υποδομών, κτηριακών και 

λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των προβλεπομένων. 

2. Στο άρθρο 3 παρ. 4, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, για τα 

υδατοδρόμια εξωτερικού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, με την 

οποία δύναται να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και να καθορίζονται 

οποιαδήποτε θέματα υποδομών, κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των 

προβλεπομένων. 

3. Στο άρθρο 3 παρ. 5, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο τύπος κάθε υδατοδρομίου (εσωτερικού ή 

εξωτερικού/ πύλη). 

4. Στο άρθρο 4 παρ. 3, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, με την οποία δύναται ένα υδατοδρόμιο να οριστεί ως σημείο εισόδου-

εξόδου. 

5. Στο άρθρο 4 παρ. 1, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 

χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, 

η άδεια υδατοδρομίου προβλέπεται να χορηγείται με έκδοση απόφασης 

αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Προκειμένου δε για λίμνες 

που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης προβλέπεται να 
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χορηγείται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε ΟΤΑ την απόφαση 

χορήγησης της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών. 

6. Στο άρθρο 6 παρ. 1, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία 

χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια 

λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες  που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, 

η άδεια λειτουργίας χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

7. Στο άρθρο 8 παρ. 1, προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

Τ.Ε.Μ., με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης 

των εσόδων του ειδικού λογαριασμού, και δύναται να καθορίζεται διαφορετικό 

χρηματικό ύψος του ως άνω παραβόλου ανάλογα με τον πληθυσμό και την 

τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής. 

8. Στο άρθρο 12 παρ. 6, καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο προβλέπεται να 

τροποποιείται με έκδοση κοινής απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

9. Στο άρθρο 14 παρ. 1, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με 

την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Υδατοδρομίων. 

10. Στο άρθρο 14 παρ. 3, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με 

την οποία ρυθμίζεται επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, τη συγκρότηση, 

τη θητεία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, την αναπλήρωση των μελών της, τον 

τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

11. Στο άρθρο 15 παρ. 1, προβλέπεται ότι για κάθε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης 

υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής 

Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης 

υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε ΟΤΑ την 

απόφαση για τη μεταβίβασή της της συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών. 

12. Στο άρθρο 15 παρ. 1, προβλέπεται ότι για κάθε μεταβίβαση άδειας λειτουργίας 

υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από 

εισήγηση του Τ.Ε.Μ. Για μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, 

απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 
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13. Στο άρθρο 15 παρ. 2, προβλέπεται ότι για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της 

διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών 

του υδατοδρομίου απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. 

Αν οι υποδομές ανήκουν σε ΟΤΑ την παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο 

Υπουργός Εσωτερικών. Για παραχώρηση σε λίμνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστικώς 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

14. Στο άρθρο 15 παρ. 3, ορίζεται ότι καταβάλλεται παράβολο, το οποίο δύναται να 

τροποποιείται με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 

και Μεταφορών. 

15. Στο άρθρο 16, προβλέπεται δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης, με έκδοση 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Στην απόφαση αυτή θα 

ρυθμίζονται οι όροι, τα δικαιώματα πρόσβασης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως 

η ΥΠΑ ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και τα Γενικά Επιτελεία των 

Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου 

Παρακολούθησης. 

16. Στο άρθρο 22 παρ. 1, προβλέπεται ότι με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του τέλους αναχωρούντων επιβατών, 

καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης του 

τέλους. 

17. Στο άρθρο 22 παρ. 2, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με την οποία θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης και καθορίζονται οι 

υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, οι απαλλαγές 

από το τέλος, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του 

τέλους. 

18. Στο άρθρο 24, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από συνεργασία των 

αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής 

και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και 

της Υ.Π.Α., αφού ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κανονισμών λιμένων, καθορίζονται οι 

προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίμων στα υδατοδρόμια, καθώς και οι 

αντίστοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα. 

19. Στο άρθρο 25 παρ. 1, προβλέπεται ότι η άδεια υδατοδρομίου ανακαλείται, κατόπιν 

εισήγησης, με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή ή με έκδοση απόφασης 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. 
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20. Στο άρθρο 25 παρ. 2, προβλέπεται ότι σε περίπτωση παραβίασης όρων που 

σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και παράλληλα με την απαγόρευση πτήσεων, η 

άδεια ανακαλείται αμέσως με έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσσια περιοχή ή με έκδοση 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε λίμνη. 

21. Στο άρθρο 27 παρ. 1, προβλέπεται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών, με την 

οποία καθορίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, ιδίως οι προδιαγραφές και η 

διαδικασία ενημέρωσης των χαρτών, τα μέσα σήμανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας 

με τις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό με τα υδάτινα πεδία θέμα. 

22. Στο άρθρο 27 παρ. 3, προβλέπεται ότι με έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο 

πεδίο. 

23. Στο άρθρο 30 παρ. 2, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με την οποία δύναται να προσδιορίζονται επιπλέον στοιχεία για κάθε 

αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς επίσης και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ. 

24. Στο άρθρο 30 παρ. 4, δίνεται η δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης του Η.Σ.Π.Α.Υ. 

με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα, και προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, με την οποία 

ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, 

υλοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., και συγκεκριμένα οι όροι και οι 

τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των 

πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα 

ανωτέρω. 

25. Στο άρθρο 31 παρ. 5, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών για 

υδατοδρόμια που δημιουργούνται σε λίμνες, με την οποία καθορίζονται οι περιοχές 

ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών 

και χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από μελέτη που υποβάλλει ο φορέας που ζητά 

την άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και μετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, οι οποίοι δεν πρέπει να θίγονται. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση 

Εταιρείες σχετιζόμενες με παροχή μεταφορικού έργου με υδροπλάνα. 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς 
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Η ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα αποτελεί καινοτόμα 

επενδυτική ευκαιρία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο αλλά και 

συνολικά για τη χώρα. Οι προοπτικές αυτές εδράζονται στην ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας μας, μέσα από την εισαγωγή ενός νέου ευέλικτου μεταφορικού 

μέσου τόσο για την πύκνωση των δρομολογίων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 

όσο όμως, και για την ανάδειξη νέων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και ενισχύεται 

η επισκεψιµότητα απομακρυσμένων περιοχών και η δικτύωση μεταξύ των, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των υφιστάμενων τουριστικών τάσεων αλλά και την ανάπτυξη νέων. 

Η χρήση των υδροπλάνων στην πολιτική αεροπορία εισήχθη κατά τη δεκαετία του ’20, 

μιας και οι απαιτήσεις υποδομών ήταν υποτυπώδεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα 

χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρείες της Ευρώπης ως σταθμός προς τη Μέση, την Άπω 

Ανατολή και την Αφρική, αλλά και για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σε ναυτικούς 

αερολιμένες (Φάληρο – Νέα Πέραμος, Μίκρα, ακτές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, 

Εύβοια, Σποράδες, Κύθηρα, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σύρος). 

Η τελευταία πτήση έγινε λίγο πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ 

μεταπολεμικά η χρήση υδροπλάνων μηδενίστηκε, αφού κατά τη διάρκεια του πολέμου 

είχαν κατασκευαστεί αεροδρόμια και υπήρχε πλήθος αεροπλάνων. 

Στην Ελλάδα επανεμφανίζονται το 2004, και έως το 2008 -οπότε και αποχωρούν, 

πραγματοποιούνται περί τις 18.500 πτήσεις μεταφέροντας περίπου 180.000 επιβάτες. 

Δημιουργείται δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, στο οποίο περιλαμβάνονται: τα 

Ιόνια νησιά (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Παξοί), η Αθήνα και η 

Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Καστοριά (λίμνες), ενώ υπάρχει και σύνδεση με το Πρίντεζι. Για 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα δραστηριοποιήθηκαν και στο Αιγαίο, συνδέοντας την Ίο, 

την Πάτμο και την Κάλυμνο με το Λαύριο. 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη 

ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

_________________ 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

_________________ 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

_________________ 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

_________________ 

3.7. Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

_________________ 
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3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που 

αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

_________________ 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

_________________ 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Τα υδροπλάνα χαρακτηρίζονται ως τα πλέον κατάλληλα μέσα μεταφοράς συνδυάζοντας 

την άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση των αεροπλάνων με την ευελιξία των πλωτών μέσων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και τις συγκοινωνιακές 

ανάγκες της, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν ευέλικτη εναλλακτική επιλογή για 

τις μεταφορές προσώπων και αγαθών. Στις περιπτώσεις δε των μικρών και 

απομακρυσμένων νησιών που στερούνται χερσαίου αεροδρομίου ή οι ακτοπλοϊκές 

συνδέσεις είναι εποχιακά ανεπαρκείς, τα υδροπλάνα μπορούν να συμπληρώσουν τη 

μεταφορική εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη σύνδεση της νησιωτικής και 

ηπειρωτικής χώρας. 

Πέραν όμως από το σκοπό της διευκόλυνσης και διεύρυνσης της επισκεψιμότητας 

περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, τα υδροπλάνα εξυπηρετούν ανάγκες επείγουσας 

και έκτακτης μετακίνησης όπως αεροδιακομιδής ασθενών, έρευνας και διάσωσης, 

μεταφοράς φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος, κ.λπ.).  

Περαιτέρω οι εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων είναι 

μικρής κλίμακας και απαιτούν περιορισμένες υποδομές, καθιστώντας την ανάπτυξη των 

υδατοδρομίων ευέλικτη λύση από άποψη κόστους και τεχνικών έργων.  

Η ίδρυση των υδατοδρομίων, αποτελεί επομένως αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να 

επιφέρει διευρυμένα οφέλη στις τοπικές, και όχι μόνο, κοινωνίες δημιουργώντας νέες 

τουριστικές τάσεις και καλύπτοντας ταυτόχρονα κοινωνικές ανάγκες. 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που 

επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία  

_________________ 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον 

πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Με την προώθηση του παρόντος Σχεδίου Νόμου για τα υδατοδρόμια δημιουργείται ένα 

ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς του νέου 

μέσου με προτεραιότητα το σπάσιμο των υφιστάμενων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, 

μέσα από τη απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των υδατοδρομίων. 
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H σπουδαιότητα της ανάπτυξης των υδατοδρομίων και η δημιουργία ενός σύγχρονου και 

πυκνού δικτύου υδατοδρομίων, συνοψίζονται στα παρακάτω: 

- Αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας για λόγους κλιματολογικούς, 

γεωμορφολογικούς, τουριστικούς, κοινωνικούς και γενικότερα αναπτυξιακούς. 

- Εισάγουν ένα καινοτόμο φιλικό και ευέλικτο μέσο μεταφοράς –με συγκριτικά μικρό 

κόστος υποδομών- σε μια χώρα που λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφου, της 

νησιωτικότητας και της εκτεταμένης ακτογραμμής της όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και 

έχει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.  

- Είναι ο πιο γρήγορος και πιο άνετος τρόπος μεταφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα 

μεταφορικά μέσα: αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο, πλοίο. Για τα δε αεροπλάνα 

χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικά για μακρινές αποστάσεις ενώ είναι 

υποκατάστατα για τις κοντινές και ιδιαίτερα σε νησιά που δεν διαθέτουν χερσαίο 

αεροδρόμιο. 

- Δημιουργούνται υπεραξίες και νέες ευκαιρίες στους Οργανισμούς Λιμένων και τα 

Λιμενικά Ταμεία από την λειτουργία στους χώρους τους υδατοδρομίων ως μέρος του 

συνόλου των εγκαταστάσεων τους, ενισχύοντας έτσι τον θεσμικό τους ρόλο. 

- Προωθείται η τουριστική αγορά στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων αλλά και σε 

περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν ούτε εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες 

αλλά ούτε και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί (σύνδεση Κέντρου με την 

Περιφέρεια, έμφαση στη Νησιωτικότητα και σπάσιμο της απομόνωσης των 

απομακρυσμένων νησιών) και μάλιστα καθ’ όλη της διάρκεια του έτους (μεγέθυνση 

της τουριστικής σεζόν). 

- Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα προάγοντας τις 

συνδυασμένες μεταφορές και συνεπώς τη μεγιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Έτσι, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, δημιουργείται η δυνατότητα 

της καλύτερης εξυπηρέτησης αλλά και της επισκεψιμότητας περισσότερων 

τουριστικών περιοχών (ανάδειξη νέων τουριστικών τάσεων). 

- Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας τόσο σε αυτόν καθ’ αυτόν τον κλάδο των 

αερομεταφορών όσο και σε κλάδους που εξαρτώνται απ’ αυτόν (ανάδειξη και 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας). 

- Αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά στις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης 

ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. 

- Δεν έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα των υδάτων, 

στην άγρια ζωή, την αλιεία, το υδρολογικό ισοζύγιο και την ηχορύπανση σε σχέση με 

τις άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα λιμάνια και τις λίμνες. Επιπλέον 

έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με άλλα μέσα ενώ 

μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας 

(Circular Economy) δηλαδή στην ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας 

και του περιβάλλοντος. 
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- Μπορούν να συνδέσουν εγχώριους τουριστικούς προορισμούς με γειτονικούς 

εξωχώριους και αντίστροφα και μάλιστα με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις. 

- Τέλος, ενθαρρύνουν την εμπλοκή του Α’ και Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

τονώνοντας την τοπική οικονομία, την ανάδειξη ακριτικών απομακρυσμένων 

περιοχών και εν γένει την περιφερειακή ανάπτυξη. 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

Μείωση και εξορθολογισμός των δικαιολογητικών, θεσμοθέτηση προθεσμιών για τη 

χορήγηση των αδειών, διαχωρισμός αδειών. 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες 

Ο νέος νόμος διευκολύνει σημαντικά την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, και θα 

αποτελέσει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί την ανάπτυξή τους. Επιγραμματικά, 

τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχεδίου νόμου σε σχέση με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013), αφορούν: 

1. Δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο 

κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται 

από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου. Η πρόταση 

αυτή αναμένεται να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των 

υδατοδρομίων, εισάγοντας μια απλούστερη, ευέλικτη και ρεαλιστική διαδικασία, 

περισσότερο φιλική για τους εν δυνάμει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και 

προωθεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ. 

2. Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση 

υδατοδρομίου σε λιμένα, ανεξαρτήτως της νομικής προσωπικότητας που κατέχει ο 

ενδιαφερόμενος (λιμένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη διακριτική μεταχείριση που 

υπάρχει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Ν. 4146/2013. Επιπλέον τα υδατοδρόμια ως 

«έργα και δραστηριότητες» κατατάσσονται εφεξής στην υποκατηγορία Α2 (Άρθρο 4/ 

Ν. 4146/2013 περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων). Σύμφωνα με το Άρθρο αυτό αλλά 

και το Άρθρο 2 του ίδιου Ν. απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με 

τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

αλλά αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των είναι η 

οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η δε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Κατά συνέπεια η περιβαλλοντική αδειοδότηση 

των υδατοδρομίων καθίσταται περισσότερο αποκεντρωμένη και λιγότερο χρονοβόρα. 

3. Απλοποιούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του 

αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο 

νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν 

επιχειρήσεις άλλου είδους. 
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4. Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το 

είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της 

αδειοδότησης. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

_________________ 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

_________________ 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

- Μείωση και εξορθολογισμός των δικαιολογητικών, θεσμοθέτηση προθεσμιών για τη 

χορήγηση των αδειών. 

- Επίσης, με τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Σύστηματος Παρακολούθησης Αδειών 

Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), θα τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος 

τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου. 

- Επίσης, προβλέπεται σύσταση Κέντρου Παρακολούθησης, με το οποίο θα είναι 

συνδεδεμένα τα ηλεκτρονικά μέσα κάθε υδατοδρομίου σε πραγματικό χρόνο. 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

_________________ 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και 

των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

_________________ 
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7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

_________________ 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της 

αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο 

Εσωτερικών, ΥΠΑ. 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

Υπήρξε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Υπουργείων που αναφέρονται παραπάνω. 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

- Το τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Δ/νσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας 

Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.), όπως ορίζεται στο 

π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α’151), όπως ισχύει. 

- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό 

Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.),.  

- Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

- Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

- Στην περίπτωση υδατοδρομίων σε λίμνες, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, 

της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα 

παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της 

λίμνης. 

- Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες 

Ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας 

(Α.Π.Α.). 

- Οι αρμόδιες, σε θέματα προστασίας του πολίτη, υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

- Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή που εξετάζει τον φάκελο για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του υδατοδρομίου.  

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 
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Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την 

οικονομοτεχνική μελέτη 

_________________ 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της 

προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

- Κατά τη σύνταξη των διατάξεων εφαρμόστηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με 

το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

- Για το σχέδιο νόμου έγινε συνεδρίαση σε Τμήμα της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) (Συνεδρίαση Αριθμ. 1417  στις  17-4-2018, ώρα 16.00). 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

1. Τα  άρθρα 32 έως και 57 του ν.4146/2013 (Α΄ 90). 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η οποία έχει προστεθεί με την 

παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3333/2005 (Α΄ 91). 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3333/2005. 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης υδατοδρομίων, οι οποίες γινόντουσαν βάσει 

του κεφαλαίου Ε’, άρθρα 32 έως και 57 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄), και οι οποίες 

καταργούνται και προβλέπονται νέες με τον παρόντα νόμο. 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται: 

1. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του μέρους Α του παρόντος. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 
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10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μέσω της εθνικής ιστοσελίδας που φιλοξενεί 

όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις (στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/yme/?p=3335), 

όπου έγινε πρόσκληση στους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να 

συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Η 

περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης διήρκησε 36 ημέρες. 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους 

θεμάτων της 

Στη δημόσια διαβούλευση δεν υπήρχαν υβριστικά ή άσχετα σχόλια, οπότε όλα τα σχόλια 

αναρτήθηκαν. Από τα εκατό ένα (101) σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, πολλά 

περιείχαν προτάσεις για τροποποιήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν και σε μεγάλο ποσοστό 

έγιναν αποδεκτές, ιδιαίτερα στις μεταβατικές διατάξεις. 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση 

και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

_________________ 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία 

«άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

_________________ 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» 

είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

_________________ 

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

_________________ 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

_________________ 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης».  

_________________ 

 

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 
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12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη 

διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

_________________ 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των 

φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά. 

_________________ 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Το Μέρος Β του παρόντος περιέχει διατάξεις σχετικά με τις αστικές οδικές μεταφορές. 

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το Κεφάλαιο Α (άρθρα 33 έως 42), που αναφέρονται 

οι γενικές διατάξεις, το Κεφάλαιο Β (άρθρα 43 έως 46), σχετικά με τις συμβάσεις 

παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών, το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 47 και 

48), σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών 

επιβατών χωρίς διαγωνισμό, και το Κεφάλαιο Δ (άρθρο 49), που περιλαμβάνει τις 

μεταβατικές διατάξεις. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

Περιλαμβάνονται τα Μέρη Α και Γ. 

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την 

προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 
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Την δεκαετία του 1960 θεσπίστηκαν οι κανονισμοί 1191/692 και 1107/703, οι οποίοι 

δίνουν στους παρόχους δημόσιας συγκοινωνίας τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας (Public Service Obligations – PSO) ή το δικαίωμα να 

αποζημιωθούν για ζημιογόνες δημόσιες επιβατικές μεταφορές. 

Στη δεκαετία του 1990, υιοθετήθηκε στη σχετική νομοθεσία η έννοια των συμβάσεων 

παροχής μεταφορικών υπηρεσιών ως μέσο για την εξασφάλιση επαρκών δημόσιων 

υπηρεσιών μεταφοράς, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτές 

τις συμβάσεις οι αστικές, προαστιακές ή/και υπεραστικές επιβατικές μεταφορές. Κατά την 

εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και νομικά κενά που 

οδηγούσαν σε παρερμηνείες και αβεβαιότητες αναφορικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, και μετά από μακρά διαδικασία συνεχών προτάσεων, 

διαβουλεύσεων και τροποποιήσεων που ξεκίνησαν από το 2000, καταρτίστηκε ο 

Κανονισμός 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, 

ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Ο Κανονισμός περιέχει και μεταβατικές 

διατάξεις έως την πλήρη ισχύ του νέου συστήματος ανάθεσης μεταφορικού έργου σε 

παρόχους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος Κανονισμός παρουσιάζει σημαντική πολυπλοκότητα, 

δύναται να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο και γι’ αυτό εφαρμόζεται διαφορετικά σε 

κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ. 

Η επικείμενη εφαρμογή του κανονισμού 1370/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει 

την αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου στην κατεύθυνση της εφαρμογής του 

κανονισμού και της προστασίας επιχειρήσεων και εργαζομένων ειδικά στην πρώτη 

περίοδο εφαρμογής. 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας 

επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και 

αποτελεσμάτων 

Στόχος των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν μέρος είναι: 

α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών 

επιβατών, 

β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων αστικών οδικών 

επιβατικών μεταφορών εντός περιοχών που έχουν νόμιμα χαρακτηριστεί ως αστικές ή 

περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται 

πέραν των αστικών περιοχών, 

γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, 

δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων 

αστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε 
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αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών αστικών 

επιβατικών μεταφορών. 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και 

αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής 

Πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι 

συγκοινωνίες ρυθμίζονται από ειδική αυτοτελή νομοθεσία, άλλες 34 πόλεις διαθέτουν 

αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα.  

Στις 32 από αυτές, οι φορείς εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου είναι τα 

Αστικά ΚΤΕΛ. Στην Ρόδο και την Κω η αστική συγκοινωνία είναι δημοτική. 

Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν λειτουργεί κάποιος αποκλειστικός φορέας για την 

παροχή του αστικού συγκοινωνιακού έργου, οι διάφορες αναγκαίες μετακινήσεις των 

πολιτών εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.  

Τα Αστικά ΚΤΕΛ είναι επιχειρήσεις - φορείς με αντικείμενο την παροχή συγκοινωνιακού 

έργου, με τη χρήση αστικών λεωφορείων, για την εξυπηρέτηση των αστικών και 

περιαστικών περιοχών των πόλεων.  

Λειτουργούν υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, που προβλέπεται στον Ν.2963/2001. 

Συνολικά στα Αστικά ΚΤΕΛ απασχολούνται περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι. Με 

στόλο πάνω από 900 οχήματα, μεταφέρουν ετησίως κοντά στους 100.000.000 επιβάτες, 

διανύοντας πάνω από 40.000.000 χιλιόμετρα τακτικών δρομολογίων. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

_________________ 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

_________________ 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για 

κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

1. Στο άρθρο 37 παρ.4, προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια οι 

ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης 

στο δίκτυο έναντι εύλογου κομίστρου. 
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2. Στο άρθρο 46, προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με την οποία συγκροτούνται Επιτροπές Παρακολούθησης (μία για κάθε 

σύμβαση) για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης. 

3. Στο άρθρο 47 παρ. 3, προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με την οποία μπορεί να επιβάλλεται η παροχή δημόσιων αστικών οδικών 

μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν 

μέρει, με όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή 

αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με 

τα έκτακτα μέτρα των παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου. 

4. Στο άρθρο 48, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών και του αρμόδιου ανά φορέα Υπουργού, με την οποία καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων και δεδομένων που είναι αναγκαία για 

το σχεδιασμό των αστικών γραμμών, καθώς και οι φορείς που έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούμενες αστικές επιβατικές 

μεταφορές 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση 

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τα Αστικά ΚΤΕΛ. 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς 

_________________ 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη 

ρύθμιση, με τη χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

_________________ 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 
_________________ 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

_________________ 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

_________________ 

3.7. Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

_________________ 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που 

αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 
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_________________ 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

_________________ 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ομαλή μεταφορά των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο 

των δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. 

Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αστικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών οφείλει να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη, ενώ είναι κρίσιμο να αποφευχθεί 

η οποιαδήποτε διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία 

των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

ανάθεσης -ανά περιοχή- του μεταφορικού έργου κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του 

Κανονισμού και του παρόντος σχεδίου νόμου. 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που 

επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία  

_________________ 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον 

πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Όπως ήδη αναφέρεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων 1.3, 3.9 και 4.1 τα οφέλη για τον 

πολίτη είναι πολλαπλά και σημαντικά. 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

_________________ 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες 

_________________ 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

_________________ 
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5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

_________________ 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

_________________ 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

_________________ 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και 

των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 (L 55) της Ε.Ε. για 

τα δικαιώματα των επιβατών των αστικών οδικών μεταφορών, ενώ ως αρμόδια αρχή για 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

_________________ 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της 

αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

Υπουργεία Εσωτερικών 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

_________________ 
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8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Η σαφής ανάθεση και διάκριση των αρμοδιοτήτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας 

για την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών 

μεταφορών. Για τον λόγο αυτό, ορίζονται αρμόδιες αρχές που θα χειρίζονται τα θέματα 

επί των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και το εύρος των 

αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα οι αρχές αυτές αποτελούνται από: 

- το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια 

- τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο, 

- την Τροχαία, σε θέματα ελέγχου, και 

- τους φορείς δημόσιας υπηρεσίας που αποτελούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τα οποία διενεργούν αστικές οδικές μεταφορές  

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και 

την οικονομοτεχνική μελέτη 

_________________ 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της 

προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

- Κατά τη σύνταξη των διατάξεων εφαρμόστηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με 

το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

- Για το σχέδιο νόμου έγινε συνεδρίαση σε Τμήμα της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) (Συνεδρίαση Αριθμ. 1417  στις  17-4-2018, ώρα 16.00). 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

Υπάρχει αναλυτική απαρίθμηση στον συνοδευτικό Πίνακα Τροποποιούμενων – 

Καταργούμενων Διατάξεων. 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

_________________ 
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9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

_________________ 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

Οι κοινωνικοί εταίροι και εν γένει το ενδιαφερόμενο μέρος που εκλήθη να λάβει μέρος 

στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση, ήταν η Π.Ο.Α.Σ. (Πανελλαδική 

Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών), αλλά λήφθηκαν και σχόλια από την Ένωση 

Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και την Κεντρική Ένωση Δήμων (Κ.Ε.Δ.) μέσω του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μέσω συναντήσεων με τους σχετικούς 

φορείς, αφού προηγουμένως τους είχε αποσταλεί το σχέδιο νόμου. 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους 

θεμάτων της 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, που λήφθηκαν τόσο κατά τις συναντήσεις με τους 

φορείς, όσο και μέσω επιστολών, αφού αξιολογήθηκαν, ενσωματώθηκαν σε μεγάλο 

ποσοστό. 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση 

και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

_________________ 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία 

«άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

_________________ 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» 

είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

_________________ 

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 
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_________________ 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

_________________ 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης».  

_________________ 

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση  

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη 

διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

_________________ 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των 

φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά. 

_________________ 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Το Μέρος Γ του παρόντος περιέχει διατάξεις για άλλα επιμέρους θέματα, που δεν 

ομαδοποιούνται λόγω θεματολογίας στα προηγούμενα Μέρη. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει τα άρθρα 50 έως 51, το άρθρο 52 για την προσάρτηση παραρτημάτων, 

αλλά και το άρθρο 53 για την έναρξη ισχύος. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

Περιλαμβάνονται τα Μέρη Α και Β. 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την 

προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Σκοπός της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός, η συμπλήρωση ή 

και η τροποποίηση της νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας 

επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και 

αποτελεσμάτων 

α) άρθρο 50: νομοτεχνική βελτίωση (διόρθωση παραπομπών) στον ν. 4530/2018 (Α’ 

59), 

β) άρθρο 51: διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργία της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού Πτήσεων, ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων και αποσαφήνιση 

του τρόπου επιβολής και είσπραξης των ανταποδοτικών της τελών προς 

όλη την εθνική και διεθνή αεροπορική κοινότητα, 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και 

αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής 

_________________ 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

_________________ 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

_________________ 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για 

κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση 

_________________ 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς 
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_________________ 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την αξιολογούμενη 

ρύθμιση, με τη χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

_________________ 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 
_________________ 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

_________________ 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

_________________ 

3.7. Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

_________________ 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που 

αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

_________________ 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

_________________ 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Οι συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες 

κοινωνικές ομάδες είναι θετικές, αφού συμπληρώνεται/ τροποποιείται η νομοθεσία με 

σκοπό την αποκατάσταση της ενιαίας και ισόνομης νομοθετικά μεταχείρισης. 

Επίσης, γίνεται πιο εύρυθμη η λειτουργία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων. 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα που 

επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία  

_________________ 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον 

πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

_________________ 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 
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Βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη αποτελεί η ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα όσον αφορά τις διοικητικές δομές με αντικείμενο την αποκατάσταση 

των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές, η οποία εξ ορισμού προϋποθέτει ταχεία 

και κατάλληλη ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση αντιμετώπιση. 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες 

_________________ 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

_________________ 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

_________________ 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

Η αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης βελτιώνεται μέσω της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών. 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

_________________ 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και 

των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

_________________ 
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7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

_________________ 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της 

αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

_________________ 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

Κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης υπήρξε συνεργασία με τους 

εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και με 

υπηρεσίες του ίδιου του Υπουργείου. 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και 

την οικονομοτεχνική μελέτη 

_________________ 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της 

προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης εφαρμόστηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

(ΚΕ.Ν.Ε.) 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

Υπάρχει αναλυτική απαρίθμηση στον συνοδευτικό Πίνακα Τροποποιούμενων – 

Καταργούμενων Διατάξεων. 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 
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_________________ 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

_________________ 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

_________________ 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

_________________ 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους 

θεμάτων της 

_________________ 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση 

και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

_________________ 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία 

«άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

_________________ 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» 

είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

_________________ 

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

_________________ 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

_________________ 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης».  

_________________ 
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12. Διαφάνεια και Διαβούλευση  

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη 

διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

_________________ 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των 

φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά. 

_________________ 

110




