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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 1-27) ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή του
συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.
β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί
και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του
υδατοδρομίου.
γ) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου»:
Η ενιαία άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από την
κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και την
προσθήκη του προβλεπόμενου εξοπλισμού του υδατοδρομίου, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση
του υδατοδρομίου.
2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό
αερομεταφορέα.
3. «Αεροπορική ημέρα»: το χρονικό διάστημα που ορίζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και
τριάντα (30) λεπτά μετά από τη δύση του ηλίου.

Αρ. Φύλλου 30

4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο
ή αμφίβιο ελικόπτερο.
5. «Απαγορευμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις
ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών απαγορεύεται σύμφωνα με ορισμένες
ειδικές προϋποθέσεις.
6. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους
από την επιφάνεια του ύδατος με ίδιες δυνάμεις.
7. «Δημόσιος φορέας»: το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, οι Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των
μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, καθώς και τα δημοτικά
λιμενικά ταμεία.
8. «Δ.Κ.Α.Σ.»: οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή
Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Διεθνούς Σύμβασης
του Λονδίνου του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε με το
ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293), όπως ισχύουν.
9. «Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), οι σχετικές Τεχνικές
Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι λοιπές κανονιστικές
πράξεις για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.
10. «Ζώνη ελέγχου (CTR)»: ελεγχόμενος εναέριος χώρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από την επιφάνεια της γης έως ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο.
11. «Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου (ΑΤΖ)»: εναέριος
χώρος καθορισμένων διαστάσεων καθοριζόμενος γύρω
από αεροδρόμιο για την προστασία της κυκλοφορίας
του.
12. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής
νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα
ελάχιστα όρια.
13. «Περιορισμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις
ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση
αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
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14. «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης
χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών
επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση
και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών
ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του
κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους
χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή
ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός
λιμένος ή και τουριστικού λιμένα.
15. «Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών»: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην
οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το
αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν
επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και να παραμένει
το αεροσκάφος μεταξύ των πτήσεων.
16. «Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου»: η περιοχή του
υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.
17. «Πλευρικά όρια»: οι συντεταγμένες σε Σύστημα
W.G.S. 84 για την περιγραφή των Τερματικών Περιοχών
(ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ATZ) και των Απαγορευμένων ή
Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους
διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύονται στο εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών
Ελλάδος (ΑΙΡ GREECE).
18. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
19. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία
δεν είναι πτητική λειτουργία δημόσιων μεταφορών ούτε
πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
20. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται
σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
21. «Σύμβαση υδατοδρομίου»: η σύμβαση μεταξύ
κατόχου «άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου» και κατόχου
«άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου».
22. «Σύστημα W.G.S.- 84»: το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό
Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.
23. «Σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87»: το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.
24. «Τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου»: τα εγχειρίδια που
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας ίδρυσης, λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:
α) Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome
Manual).
β) Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security
Program).
γ) Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan).

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

25. «Τερματική περιοχή ελέγχου (TCA ή TMA)»: περιοχή ελέγχου που συνήθως δημιουργείται στη συμβολή
αεροδιαδρομών ATS στη γειτνίαση ενός ή περισσοτέρων
κυρίων αεροδρομίων.
26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος
νόμου και των Διεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.
27. «Υδατοδρόμιο»: το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει,
για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την
επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών, και περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή σε εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης
αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
28. «Υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATS)»: γενικός
όρος ο οποίος αντιστοιχεί κατά περίπτωση σε υπηρεσία πληροφοριών πτήσης, υπηρεσία συνέγερσης, συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (υπηρεσία ελέγχου
περιοχής, υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης ή υπηρεσία
ελέγχου αεροδρομίου).
29. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή
φορέας της αυτοδιοίκησης ή μικτός φορέας που έχει,
κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 9 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285).
30. «Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα»: κάθε
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή μικτός φορέας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που
έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2160/1993
(Α΄ 118) όπως ισχύει.
31. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή ο κάτοχος της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδρομίου από τον κάτοχο της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος. Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση
και λειτουργία των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του
υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για τον συντονισμό και τον
έλεγχο των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων,
οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.
Άρθρο 2
Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων
1.α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων περιλαμβάνουν τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης
διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναμονής
πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας
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επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής
για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. Για τα υδατοδρόμια
που πραγματοποιούν πτήσεις από και προς χώρες που
δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, προβλέπεται
διαχωρισμός των επιβατών εντός και εκτός Σένγκεν, καθώς και ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό και
τον αξιωματικό υπηρεσίας.
Ως κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρομίων νοούνται και οι προκατασκευασμένοι σταθεροί,
μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι.
β) Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιμενισμού αεροσκαφών, οι υπαίθριοι χώροι διακίνησης
επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η σχετική περίφραξη των χώρων του υδατοδρομίου. Οι λοιπές
εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν και
την εγκατάσταση παροχής καυσίμων του άρθρου 21,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη χρήση τέτοιας
εγκατάστασης για τη λειτουργία του υδατοδρομίου και
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χωροθετείται εντός του
υδατοδρομίου.
Ως λοιπές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρομίων νοούνται και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, προκειμένου για υδατοδρόμια σε λιμένες και οι αντίστοιχες αυτών
προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες, σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής
Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισμός της περίπτωσης ιδ) του άρθρου 13 και οι οποίες διασφαλίζουν
προσβασιμότητα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων με αναπηρία.
Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κτιριακές
εγκαταστάσεις του λιμένα για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της
παραγράφου 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά
για την διάθεσή τους.
Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων
του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη
νομοθεσία.
2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται
οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου,
και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις
παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια
που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε θαλάσσια
περιοχή.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του
υδατοδρομίου, και να καθορίζονται θέματα υποδομών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις
εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του
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παρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα
υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού,
σε θαλάσσια περιοχή.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του
υδατοδρομίου και να καθορίζονται θέματα υποδομών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις
εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του
παρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα
υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού
σε λίμνη.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των
εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και να καθορίζονται
θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου
του άρθρου 21 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν
πτήσεις εξωτερικού σε λίμνη.
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων,
με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμου του
άρθρου 21 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και
σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και
Μεταφορών και Τουρισμού δύναται να εξειδικεύονται
οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου
και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και
λοιπών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις
παροχής καυσίμου του άρθρου 21 του παρόντος πέραν
των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια που
πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού σε τουριστικούς
λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής - Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα
υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από δημόσιο φορέα, από νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων,
καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος,
καθώς και τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων που
προκύπτουν από ειδικότερες διατάξεις, υδατοδρόμια
δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των
λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα
τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια).
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3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί ως αγκυροβόλιο πλοίων ή σκαφών
με Κανονισμό Λιμένα, πλην των περιπτώσεων τουριστικών λιμένων. Αγκυροβόλια πλοίων ή σκαφών μπορεί να
χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά
αγκυροβολημένα πλοία ή σκάφη, ύστερα από σχετική
έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της
τοπικής λιμενικής ή άλλης αρχής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων
ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και
ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων
ή υδάτινο τμήμα της Ζώνης Ασφαλείας Φάρου, όπως
αυτή καθορίζεται στην περίπτωση (η) του άρθρου 1 και
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4278/2014
(Α΄ 157), ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει
ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας
και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546),
ή περιοχή στην οποία υπάρχουν ναύδετα του Πολεμικού
Ναυτικού,
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), με το π.δ. 31/2018
(Α΄ 61),
δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία
οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι
δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος
ανώτερο των δύο (2) μέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης,
ε) είναι κηρυγμένη ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
εκτός αν άλλως προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του
αρμόδιου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3028/2002 (Α΄ 151).
4. Στα υδατοδρόμια επιτρέπεται η πραγματοποίηση
πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από
χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη
Σένγκεν, εφόσον έχει διασφαλιστεί η τελωνειακή επιτήρηση και η δυνατότητα διενέργειας των κατά νόμο
προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες
που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν ή χώρες
που δεν είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε., πραγματοποιούνται
μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο
σημείο εισόδου-εξόδου της Χώρας, βάσει της κοινής
υπουργικής απόφασης του επόμενου εδαφίου του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
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ν. 4251/2014, όπως ισχύει, μπορεί ένα υδατοδρόμιο να
χαρακτηριστεί ως σημείο εισόδου – εξόδου, ύστερα
από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και
κάτοχος της άδειας ίδρυσης ή της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται
και από τους κατόχους των ως άνω αδειών.
5. α) Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των
υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνον κατά τη διάρκεια
της αεροπορικής ημέρας.
β) Κατά τη χρήση του εναέριου χώρου δίνεται προτεραιότητα σε αεροσκάφη αμυντικής σκοπιμότητας, όπως
για επιφυλακή, συμμετοχή σε εθνικές ασκήσεις, αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση.
6. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν.
Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς
προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό
Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από
το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον
Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό
Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
7. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988,
Α΄250), του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), του
ν. 4074/2012 (Α΄ 88), των νόμων 4412/2016 (Α΄147) και
4413/2016 (Α΄148).
8. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, ή τουριστικού λιμένα, η χρήση της
περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της
οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του
αεροσκάφους. Σε περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου
σε λίμνη, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά
από έγκριση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου,
με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους και παρουσία
της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων
αρχών και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους.
9. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση
άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 4
Πηγές χρηματοδότησης υδατοδρομίων
Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), όπως
ισχύει.
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Άρθρο 5
Προϋποθέσεις κατόχων αδειών υδατοδρομίων
1. Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας) χορηγείται σε δημόσιο φορέα,
σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) που κατοικούν
στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε
στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή κράτους που
ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του πενήντα τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεφάλαιο
και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία
ή την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
2. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης άδειας υδατοδρομίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την
κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ορίζεται φυσικό
ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του,
που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, και δηλώνονται τα
εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το
φυσικό πρόσωπο) ή Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς
και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό
πρόσωπο), Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας/
έδρα και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου
του φυσικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος
και αναπληρωτής ή λύσης ή πτώχευσης ή θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση του νομικού προσώπου που ορίστηκε ως αντίκλητος και αναπληρωτής,
ο εν λόγω αντίκλητος και αναπληρωτής θα πρέπει να
αντικατασταθεί εντός δύο (2) μηνών από τον θάνατό
του ή τη λύση ή πτώχευση ή θέση του σε εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση.
3. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας στους δικαιούχους των παραγράφων 1 και 2 πλην του δημοσίου
φορέα, τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων
σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή
φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, πρέπει:
α) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
β) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της
λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της
εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων,
της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας,
της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του
απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της
εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή
της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της
ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί
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όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων
πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού
Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό
μητρώο του αιτούντος,
γ) να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε
με δόλο,
δ) να μην κρατούνται προσωρινά ή να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα
ης περίπτωσης β΄ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και
με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της
περίπτωσης β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί
αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων
τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για
τη στέρησή τους,
στ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζ) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για
πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της
περίπτωσης β),
η) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας αιτείται Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και κάτοχος της άδειας ίδρυσης είναι δημόσιος φορέας, στη
σύμβαση υδατοδρομίου που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών,
υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας
είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές
ή τα μερίδια των εταιρειών αυτών.
4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία
ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 3,
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί
αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με
οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της
ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα
που τελέστηκε με δόλο,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση,
του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του
τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του,
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία
υποβολής του.
Άρθρο 6
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για
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υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Για χορηγούμενη άδεια σε Π.Ο.Τ.Α., σύνθετα τουριστικά
καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης
και του συνημμένου σε αυτή τεχνικού φακέλου, για την
εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου, για την
παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού
φακέλου, για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό
των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, καθώς και για την εισήγηση χορήγησης άδειας
ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναερίων
Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 7
Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου
1. Ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου συνοδεύει την
αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου (ίδρυσης ή
λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) και περιέχει, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τηρουμένων και των ειδικότερων κανόνων του
άρθρου 8 του παρόντος βάσει της αιτούμενης άδειας:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος
των εγγράφων νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις
του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της
δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που
έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με
αντικείμενο την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση
και λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να
υποβάλεται βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη
σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας
αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση
και λειτουργία υδατοδρομίου.
γ) Αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος
του οποίου καθορίζεται με βάση την αιτούμενη άδεια
υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.
Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιείται το
ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την εξέταση
του τεχνικού φακέλου, κατά περίπτωση.
δ) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, 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 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) και τα σχετικά αποσπάσματα από
τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για
την αιτούμενη περιοχή.
στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.)
κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί των οποίων πρέπει να
αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών,
καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500
μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές
συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται
στο σύστημα W.G.S.- 84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για υδατοδρόμιο επί λίμνης.
ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και
Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου
οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για
παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του
αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης
ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254).
Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη
δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση
της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει.
Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας
παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως
υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.
η) Τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του
οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ
87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα
διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο
αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου
υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί
εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα
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Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν
δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς
και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς
ζώνης σε περίπτωση λίμνης,
ββ) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα
νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του
λιμένα.
θ) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.), στο οποίο φαίνεται
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ.
αν το υδατοδρόμιο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα
με την παράγραφο Α.3 (α) του άρθρου 9 του παρόντος.
Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα κατηγορίας Β΄
υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(Π.Π.Δ.), οπότε και υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής του
υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ. Στους τουριστικούς λιμένες για
τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., δεν απαιτείται η υποβολή του σχετικού
αποδεικτικού.
ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome
Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα Ια ή Iβ,
ια) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security
Program), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,
ιβ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ,
ιγ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών,
το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και
οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας
ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ
σύμβαση παραχώρησης, η σύμβαση υδατοδρομίου
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ιδ) Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε περιοχή ή είναι όμορη με περιοχή στην οποία απαιτείται
ειδική έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,
υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις,
αντικαθίστανται από αντίστοιχα που εκδίδονται στην εν
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λόγω χώρα και σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών
με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή.
Άρθρο 8
Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου
Α. 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 τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην
των περιπτώσεων ια), ιβ) και ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ)
του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης
υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν
του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome
Manual) της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια και
προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Y.Π.Α.).
4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ.
για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας
Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του
άρθρου 9.
Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση
στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο,
ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1
του άρθρου 7, πλην της περίπτωσης ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του
άρθρου 7, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00)
ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο
παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome
Manual) της παραγράφου 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται, σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ και εγκρίνεται από
τον Διοικητή της Υ.Π.Α.
4. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security
Program) της παραγράφου 1 (ια) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρίνεται από
τον Διοικητή της Υ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύμφωνης
γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με
τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή
ή λίμνη, αντίστοιχα.
5. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της παραγράφου 1 (ιβ) του
άρθρου 7 καταρτίζεται, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ
και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α., υπό την προ-
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ϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με
τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή
ή λίμνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώματος για
θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α ή υπαγωγή
του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ., εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
7. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από
την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ι), ια), ιβ)
και ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ)
του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο
πέραν του ανωτέρω.
3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του
παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται
Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα
της κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
5. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 9
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων
για την έκδοση αδειών
Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου
1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας
υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας), το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την
πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Μ. τα
δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός
φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζεται από το Τ.Ε.Μ., εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, στις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.),
προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά
Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν
η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους
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της εθνικής άμυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται
στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης άδειας ίδρυσης
ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα
της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα
στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα
Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων
χορήγησης αδειών.
γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης
της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των
λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων
έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα,
τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια
και θέματα συμβατότητας του Προγράμματος Ασφαλείας του υδατοδρομίου προς τα εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) και τους κανονισμούς
ασφαλείας του λιμένα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται
σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., προκειμένου
κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα
τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές)
του Παραρτήματος 14 του International Civil Aviation
Organization (ICAO), Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται
σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν τον διάδρομο, να ελέγξουν
τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν
τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας
από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα
διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην
αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης
των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών
του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων
χορήγησης αδειών
ε) Στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη
υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για
να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον:
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς
τάξης και ασφάλειας,
ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν
(Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου, εφόσον το σημείο έχει χαρακτηριστεί ως
νομοθετημένο σημείο εισόδου – εξόδου ή εξετάζεται
να χαρακτηριστεί ως τέτοιο σημείο, είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του
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συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
γγ) τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου
σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program)
και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan),
δδ) ειδικότερα, και μόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζουν την καταλληλότητα της λιμναίας περιοχής από πλευράς ασφάλειας
της ναυσιπλοΐας όσον αφορά στην περιοχή ελιγμών και
κίνησης υδατοδρομίου σε σχέση με την περιοχή ελλιμενισμού των αεροσκαφών και με άλλες δραστηριότητες
της λίμνης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης συνεργάζονται
με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
την παροχή γνώμης.
Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
στ) Στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, όταν πρόκειται για
χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης
χωροθέτησης, σύμφωνα με τον ν. 2160/1993 (Α΄ 118)
όπως ισχύει, ή στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων,όταν πρόκειται για Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις
αιτημάτων χορήγησης αδειών.
ζ) Στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης,
της παλαιάς όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών
υδατοδρομίου σε λίμνες, για να εξετάσουν ζητήματα
παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων
έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Ο τεχνικός
φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων
χορήγησης αδειών.
η) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν πρόκειται για χορήγηση
αδειών υδατοδρομίου σε λίμνη ή άλλα εσωτερικά ύδατα,
καθώς και σε θαλάσσια περιοχή, εφόσον το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο δεν εντάσσεται σε εγκεκριμένο
Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (master plan), προκειμένου να εξετάζονται ζητήματα συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με δραστηριότητες όπως η αλιευτική και
η υδατοκαλλιεργητική. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται
σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
θ) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να εξετάσουν ζητήματα που
σχετίζονται με τον οικοδομικό κανονισμό. Οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να
εξεταστούν από το ΚΕΣΑ σε αποκλειστική προθεσμία
δεκαπέντε ημερών και να κατατεθεί η σχετική γνωμοδότηση. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις
περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.
2.α) Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 εντός τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τεχνικού
φακέλου, αποστέλλουν στον ενδιαφερόμενο γνώμη επί
των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, με κοινοποί-
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ηση στο Τ.Ε.Μ. και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1. Σε περίπτωση υπόδειξης τροποποιήσεων,
ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις και υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του
τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό
φάκελο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν
τον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. και στις
υπόλοιπες Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1.
β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με
τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των
δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου,
όπου αυτή απαιτείται. Η εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης
επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί
με αποδοχή αυτών.
3. α) Εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο
ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα τη συμβατότητα/
συμμόρφωση του σχεδιασμού που προβλέπεται στον
τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου προς τον εγκεκριμένο περιβαλλοντικά σχεδιασμό.
β) Για υδατοδρόμιο σε λιμένα, ο οποίος διαθέτει
Α.Ε.Π.Ο. που δεν περιλαμβάνει το υδατοδρόμιο, ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας
και εκμετάλλευσης του λιμένα, υποβάλλει αίτηση για
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να
ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι
προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων και
τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο
6 του ν. 4014/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. Η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και το Τ.Ε.Μ.
γ) Αν το υδατοδρόμιο δεν εμπίπτει στις ως άνω (α)
και (β) περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011
και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471), όπως εκάστοτε
ισχύει.
δ) Σε περίπτωση που το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο ανήκει στα έργα της κατηγορίας Β, απαιτείται υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οι
οποίες και ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας του.
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,
με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι προβλεπόμενες
Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για
τις Π.Π.Δ. ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
ε) Σε κάθε περίπτωση και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου οφείλει να είναι συμβατή με τον τεχνικό φάκελο του
υδατοδρομίου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος.
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Β. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση
άδειας ίδρυσης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του
τεχνικού φακέλου σύμφωνα με την παράγραφο Α.2 (β)
και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης αποδοχής
ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του
τεχνικού φακέλου προέγκρισης του Εγχειριδίου Υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου
Α.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της
απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Σε αντίθετη περίπτωση, το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει τη σχετική αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις
υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Γ. Αποδοχή ή απόρριψη τεχνικού φακέλου για έκδοση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας
1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο
Α.2 (β) και υπό την προϋπόθεση διατύπωσης γνώμης
αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, έγκρισης των τευχών
οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παραγράφου Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8, το Τ.Ε.Μ.
χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του τεχνικού φακέλου.
Σε αντίθετη περίπτωση, το Τ.Ε.Μ. απορρίπτει αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου,
ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις υπηρεσίες της
παραγράφου Α.1 και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
2. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να μεριμνήσει για την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου και την προσθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού του άρθρου 13,
ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για
τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση
του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
β) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί
η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει
προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου, ώστε το υδατοδρόμιο να πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος νόμου, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την
Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι
(20) εργασίμων ημερών.
3. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.
Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι:
α) το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, το
Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση της απόφασης χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας
υδατοδρομίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
παρόντος, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων,

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

β) το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει
σχετικά τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Ο ενδιαφερόμενος, μετά από
την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί
των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, υποβάλλει αίτημα στο Τ.Ε.Μ. για διενέργεια
νέας επιθεώρησης. Το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει την Επιτροπή
Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε νέα επιθεώρηση
εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών και αποστέλλει το
πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης.
Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται
παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται
στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001
«Λοιπά παράβολα».
Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το
αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και
Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες
οικονομικές συνθήκες.
Άρθρο 10
Διάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση
στοιχείων αδειών και ανάκληση αδειών
1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας,
υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον το υδατοδρόμιο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., η τελευταία είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
2. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια
ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των πέντε (5) ετών.
Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με
όμοια πράξη με την πράξη χορήγησής της, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τ.Ε.Μ. και προσκόμισης
της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από
τον ενδιαφερόμενο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την ανάκληση της απόφασης
της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η ανάκληση
της απόφασης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου γίνεται
με όμοια πράξη με αυτήν της χορήγησής της.
3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών
υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε
τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ)
του τεχνικού φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την
υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφε-
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ρόμενο. Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής,
καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το
αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού
και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου
(ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το
ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις
υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.
4. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας
κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής
παραβόλου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
του τεχνικού φακέλου. Το Τ.Ε.Μ., μετά από την έγκριση
των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου
και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.
5. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς
το Τ.Ε.Μ. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη της χορήγησής της,
μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς Τ.Ε.Μ.
και σύμφωνη γνώμη του κατόχου αδείας ίδρυσης του
υδατοδρομίου.
β) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να
αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η σχετική
αίτηση υποβάλλεται στο Τ.Ε.Μ. και η άδεια ανακαλείται
με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της.
γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του.
δ) Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα οι υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9.
ε) Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται αυτοδικαίως με πράξη όμοια με την πράξη χορήγησής της,
έπειτα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., εάν εντός πέντε (5) ετών
από τη χορήγησή της, δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας
υδατοδρομίου.
Άρθρο 11
Επιτροπή Υδατοδρομίων –
Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων με αντικείμενο τη
διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόμια
και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την οργάνωση
και λειτουργία της, περιλαμβανομένων των διαδικασιών
επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων
προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας
υδατοδρομίου, καθώς και σε έκτακτες επιθεωρήσεις και
ελέγχους των υδατοδρομίων προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.
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2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με
την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αερολιμένων
της Υ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υ.Π.Α.,
με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του.
Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου
της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τ.Ε.Μ.
3.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της
Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των
μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται
αμοιβή.
4. Από τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγεται η αρμοδιότητα των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών
στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων
που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου 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. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίμου, το
οποίο μπορεί να κυμαίνεται από το πενταπλάσιο έως το
δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου της αίτησης για
χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 12
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας
1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.
Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.
Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε
λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που
έχει χορηγηθεί ή μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες,
Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και
Τουρισμού.
β) Η μεταβίβαση της άδειας προϋποθέτει από κοινού
αίτηση του κατόχου αυτής και του ενδιαφερομένου στο
Τ.Ε.Μ. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά
του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης
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των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την
αίτηση. Αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).Το Τ.Ε.Μ.,
μετά από την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών
οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης,
ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ.
2.α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας
Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα
Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως αυτές αναφέρονται
στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.
Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και
εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες,
Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα την απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και
Τουρισμού.
β) Για την ως άνω παραχώρηση υποβάλλεται από κοινού αίτηση του κατόχου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του υδατοδρομίου και του ενδιαφερόμενου στο Τ.Ε.Μ.
Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους
σύμβαση, τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που
τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που
δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της
σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Το Τ.Ε.Μ., μετά από την έγκριση
των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου
και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση απόφασης παραχώρησης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου.
γ) Σε περίπτωση λιμένος και τουριστικού λιμένος που
προβλέπεται η διάθεση και όχι η αποκλειστική χρήση
υφιστάμενων κτιριακών ή/και λιμενικών εγκαταστάσεων
για την λειτουργία υδατοδρομίου, ο φορέας διοίκησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένος ή τουριστικού
λιμένος διατηρεί εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον
φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.
3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το
ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του
Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά
παράβολα». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποι-
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είται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, λαμβάνοντας
υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:
α) Ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. και τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 για την έναρξη
πτήσεων του υδατοδρομίου είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης πτήσεων, προσκομίζοντας τις
βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης της παραγράφου 1
του άρθρου 17.
β) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
γ) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών, λιμενικών και άλλων αρμόδιων αρχών, καθώς και να προβαίνει
έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,
διασφαλίζει, όποτε αυτό απαιτείται, την άμεση και απρόσκοπτη διευκόλυνση - πρόσβαση στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.
ΑΚΤ., της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και της
Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων
Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές εγκαταστάσεις του εκάστοτε υδατοδρομίου και του φορέα εκμετάλλευσής του και την άμεση χορήγηση τυχόν
απαιτούμενων στοιχείων.
δ) Εφαρμόζει τα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου που
έχουν εγκριθεί από την Υ.Π.Α., να τα ενημερώνει και να
τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων
κατά περίπτωση υπηρεσιών.
ε) Διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, σφραγισμένα
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α.
στ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή
του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης
των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο.
Ειδικά, στο υδατοδρόμιο πρέπει να διασφαλίζεται, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, η απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, λεμβών, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών
που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών,
κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας
πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση του
αεροσκάφους.
ζ) Τηρεί και παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες,
ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά
στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη,
τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τον φορέα
λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα,
τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης,
καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
η) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να
μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει
την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων
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ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για
την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων
(Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και
την αρμόδια λιμενική αρχή ή την αρμόδια αρχή σε λίμνες
για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί
η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν
τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή
λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται
η Υ.Π.Α., η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και η αρμόδια Λιμενική Αρχή ή η αρμόδια αρχή σε λίμνες
για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
θ) Ενημερώνει αμέσως 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 ή την αρμόδια
αρχή σε λίμνες για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.
ι) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.-GREECE)
και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
ια) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή τις Π.Π.Δ.
ιβ) Μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων,
των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και
ασφαλή λειτουργία τους.
ιγ) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού.
ιδ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί
τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής:
αα) σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος
και δυόμισι (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα
μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη
επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α.,
ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας:
τήλε - ενεργοποιούμενος φανός, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή
αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής
δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους).
Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση
στον χώρο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής ή της αρμόδιας
αρχής σε λίμνες, ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεμούριο ή σημείο «Τ»: ανεμούριο κατάλληλων
διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε
τέτοια θέση στον χώρο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής ή της
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αρμόδιας αρχής σε λίμνες, ώστε να είναι εύκολα ορατό,
ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί
για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ»,
δδ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως
πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της προβλήτας αποβίβασης επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και
την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριμένη περιοχή,
εε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών
σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης
μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,
στστ) σκάφος: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα
ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους έξι (6) τουλάχιστον
μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης,
ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης δεκαπέντε (15) λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες
και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος πρέπει να διαθέτει
και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του αεροσκάφους, ως εξής:
i) φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία δώδεκα
(12) ατόμων,
ii) αναπνευστικές συσκευές [δέκα (10) τεμάχια κατ’
ελάχιστον],
iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών [είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια],
iv) φορητούς πυροσβεστήρες αφρού έξι (6) κιλών [δύο
(2) τεμάχια],
v) κυκλικά σωσίβια [τέσσερα (4) τεμάχια],
ζζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το
σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε
πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού,
τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, κατασβεστικής
ικανότητας 55Α – 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιμα
και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) ή 21Α – 113
B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως,
επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου
πυροσβεστήρα σκόνης γόμωσης είκοσι πέντε (25) Kg
που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας,
ηη) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3221/2.1.1999 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76),
για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο
νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγεί-
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ας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 951). Τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις λειτουργίας
υδατοδρομίου σε λίμνη,
θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray)
για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών
ή αντίστοιχο εξοπλισμό που καθορίζεται από την Υ.Π.Α.
ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α.
ιε) Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο
φορέας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από
αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα
να διατηρούνται σε ισχύ.
ιστ) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να ενημερώσει
εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδρομίου.
ιζ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει την ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου και κάθε πληροφορία για τη
διενέργεια της επιθεώρησης.
Άρθρο 14
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόμια επιτρέπεται με τους εξής όρους:
α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ
όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα
αεροσκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με
όσα διαλαμβάνονται στους ισχύοντες διεθνείς Κανόνες
Αέρος και στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών
Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης
και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την Πολιτική Αεροπορία.
β) Αν το υδατοδρόμιο βρίσκεται σε ελεγχόμενη περιοχή όπως, εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ), Ζώνης
Ελέγχου (CTR) και Ζώνης Κυκλοφορίας (ΑΤΖ) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:
αα) ο χειριστής του αεροσκάφους, πριν από την είσοδό του σε Τερματική Περιοχή, Ζώνη Ελέγχου ή Ζώνης
Κυκλοφορίας ή σε άλλη ελεγχόμενη περιοχή, έρχεται σε
επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και τη λήψη πληροφοριών και
οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του, καθώς και σε
επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας,
ββ) πριν από την αναχώρηση, ο χειριστής του αεροσκάφους λαμβάνει τη σχετική προς τούτο έγκριση από
τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυ-
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κλοφορίας της αντίστοιχης Τερματικής Περιοχής, Ζώνης
Ελέγχου ή Ζώνης Κυκλοφορίας αεροδρομίου, καθώς και
τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει
να ακολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για
την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα
με την κατηγορία του εναερίου χώρου κατά ICAO (air
space classes A-G) και είναι υπεύθυνες για την παροχή
πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα
εντός της Τερματικής Περιοχής, Ζώνης Ελέγχου ή Ζώνης
Κυκλοφορίας αεροδρομίου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδρομίου.
γ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου προβαίνει στην κοινοποίηση του προγραμματισμού των δρομολογίων των αεροσκαφών στις αρμόδιες υπηρεσίες
εναέριας κυκλοφορίας των πλησιέστερων αεροδρομίων.
Άρθρο 15
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος
και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του
ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (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 (ναυτιλιακο-αεροπορικές Πολύ
Υψηλές Συχνότητες - VHF).
Άρθρο 16
Απαγορεύσεις – περιορισμοί
Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής σε
θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνη ή του
φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, όπως αυτός
νοείται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) ή του
φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου
29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) ή του φορέα εκμετάλλευσης
σύνθετου τουριστικού καταλύματος της παραγράφου
3.2 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013):
α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
δραστηριότητας,
β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών
μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά
τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,
δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,
ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε
ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς
έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Υ.Π.Α.,
στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς
προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική ή άλλη
αρμόδια αρχή,
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ζ) η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,
όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που
χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, η τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων
πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και
κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής
λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Άρθρο 17
Ασφάλιση
1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται πριν από την
έναρξη του πτητικού του έργου και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του υδατοδρομίου:
α) να καλύπτει με ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον Ε.Ο.Χ. τους
κινδύνους από έκνομες ενέργειες, αντίστοιχη με την υποχρέωση των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) της παραγράφου 12.2.3.4 του
ισχύοντος Ε.Κ.Α.Π.Α., και
β) να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου
φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή τον Ε.Ο.Χ.
τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των
προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη
λειτουργία του υδατοδρομίου. Αν ο φορέας λειτουργίας
διαχειρίζεται περισσότερα από ένα υδατοδρόμια, μπορεί
να εκδώσει ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα υδατοδρόμια που παρουσιάζουν πτητικό έργο και να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής
νέου ή διαγραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 2912/2001 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος
συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει και
στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει
συσταθεί με τον ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Άρθρο 18
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για
τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.
Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται
στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της
Υ.Π.Α., τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), τη Γενική
Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.
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Άρθρο 19
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρόμιο,
η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το
οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά
επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του τέλους κατά περίπτωση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν
απαλλαγές από την καταβολή του, οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης αυτού,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 20
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου
1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος αναφορικά με
την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες
ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του
υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που
δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να
έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και
σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών
με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα
καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη
νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.
Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας
του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων
που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται
είτε από διεθνείς οργανισμούς [όπως ICAO, International
Air Transport Association (IATA)], είτε από φορείς που
είναι αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς, είτε
από την Υ.Π.Α., είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α.
προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου,
είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών – Μελών της Ε.Ε. Η εκπαίδευση παρέχεται
κυρίως στην Αθήνα, ωστόσο δύναται να παρέχεται και σε
αεροδρόμια/υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση
του Διοικητή της Υ.Π.Α.
Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α., που εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υ.Π.Α.,
καθορίζονται θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του
εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διαδικασία, τον τύπο
πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του
υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που
δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε
αναγκαία με την παρεχόμενη εκπαίδευση λεπτομέρεια.
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το
αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
2. Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης
των καθηκόντων του, πρέπει να έχει παρακολουθήσει
και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον Ε.Κ.Α.Π.Α.
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(1485/Β΄/17.06.2011), καθώς και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από
έκνομες ενέργειες (απόφαση ΥΠΑ/Δ15/Α/39382/3235
3298/B΄/24.11.2013), όπως εκάστοτε τροποποιούνται.
Άρθρο 21
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα
1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται από εγκατάσταση παροχής καυσίμων, η οποία
δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της
χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών, οι διαδικασίες εφοδιασμού των
δεξαμενών της με καύσιμα, και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης
και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης
της ανωτέρω εγκατάστασης εξυπηρέτησης αεροσκαφών
και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η λειτουργία της σε αυτή, υπό τον όρο της συμμόρφωσής της με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής απόφασης.
3. Ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) διέπεται από τις διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.
Άρθρο 22
Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση
άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας
υδατοδρομίου, των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου,
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και των υποχρεώσεων του
άρθρου 13 του παρόντος, μπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση
αρμόδιου λιμενάρχη ή της αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την
αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση
ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων
για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 13 του
παρόντος.
Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το άρθρο 13, δεν έχει εκλείψει ο
λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας ή λειτουργίας υδατοδρομίου
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ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν
χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας
πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ. και
αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων ύστερα από
επιθεώρηση.
2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται
με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής
αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας
και εθνικής άμυνας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή
λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από
εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής,
η οποία διαπιστώνει την παράβαση.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με
κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την
αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974
(Α΄ 293), που έχει τεθεί σε ισχύ με το π.δ. 94/1977 (Α΄ 30).
2. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998
(Α΄ 58).
3. Σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων της περιβαλλοντικής άδειας του
υδατοδρομίου (Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.), κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α΄ 160),
όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3010/2002 (Α΄ 91),
4014/2011 (Α΄ 209) και 4042/2012 (Α΄ 2012) και ισχύει.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, στις περιοχές αρμοδιότητας
του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως
αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι
οποίες δεν αφορούν στα θέματα αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή αυτών που τιμωρούνται με ειδικές διατάξεις,
στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με
το άρθρο 157 του ν.δ. 187/81 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία
1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια
υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά
από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας
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από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται
στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και
συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επί του
οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με
αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S- 84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης
περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παραγράφου 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και
αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση
των αρμοδίων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας
κυκλοφορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόμενο για
την έγκριση ή απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί
ή ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση το υδάτινο πεδίο δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί πριν την αποτύπωση ή ενσωμάτωση
αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς
από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1(α).
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60) για τις περιοχές που ορίζονται σε
αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου,
β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας
από άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη
χώρα,
γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο
υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο,
δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ημέρας,
ε) μετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στα πλευρικά όρια των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ),
των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας
Αεροδρομίων (ATZ) και εκτός των Απαγορευμένων ή
Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους
διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας,
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει την αρμόδια Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την
άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή
δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή
περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των εγκεκριμένων υδάτινων πεδίων της
παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ
των προτέρων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις
ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως
με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών
συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να έχουν προβλεφθεί,
ο κυβερνήτης, με δική του ευθύνη μπορεί να προτείνει
εναλλακτικές διαδρομές (από ή προς αδειοδοτημένο
υδατοδρόμιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσ-
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σωση/αποθαλάσσωση, πάντα συμμορφούμενος με τους
κανονισμούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και
ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης
και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην
αρμόδια Λιμενική Αρχή μπορεί να γίνει και με βραχύτερη
προθεσμία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όμως έγκαιρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,
ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία,
μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακο-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του
κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική
Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται
να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου Λιμενάρχη ή, αν αυτός απουσιάζει, του αρμόδιου λιμενικού
υπαλλήλου υπηρεσίας,
η) εφόσον 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,
θ) εφόσον 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,
ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου
σκάφος ή και κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους.
Το σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και
διενεργεί μία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση
και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου
πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους
διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά
με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και
φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών,
κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αμέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης
εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
3. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη
ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και
αποθαλάσσωση κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν προσμετρώνται οι
πτήσεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός κινήσεων
αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και
ανά υδάτινο πεδίο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι
έλεγχοι για την τροποποίηση του αριθμού κινήσεων
αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
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της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα
του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιμη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
και το ύψος εμποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόνοια
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την
εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον
Ε.Κ.Α.Π.Α. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς
και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά
την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη
ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το
Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα
που έχει εγκριθεί από την Υ.Π.Α.
6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης,
αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε
υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το
αεροσκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα
εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνομες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, δημόσιας ασφάλειας,
εθνικής άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των
κυρώσεων του άρθρου 23.
Άρθρο 25
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
υδατοδρομίου
Ο κατά τόπο αρμόδιος Λιμενάρχης ή η κατά τόπο
αρμόδια αρχή σε λίμνες μπορεί να απαγορεύσει χρήση
του υδατοδρομίου λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων
συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, εφόσον
διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.
Άρθρο 26
Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης
Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)
1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών
Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), στο οποίο καταχωρείται και
τηρείται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη
διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση
ή τροποποίηση άδειας υδατοδρομίου. Στο Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός
φάκελος του υδατοδρομίου.

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του
υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου και επιθεώρησης του υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 9,
έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης.
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο
Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των
δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, οι απαγορεύσεις λειτουργίας, οι κυρώσεις ή οι αποφάσεις επιβολής
προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε επιθεώρησης
της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Επίσης καταχωρίζονται οι
βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έναρξη
του πτητικού έργου.
3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με
ευθύνη του ενδιαφερομένου, της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 6 και των συναρμοδίων υπηρεσιών του
άρθρου 9.
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται
μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και
υλοποίηση του Η.Σ.Π.Α.Υ., οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και
εφαρμογές του δημόσιου τομέα, οι απαιτήσεις για την
οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ., οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου
των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα με το είδος και τη διαχείριση των
καταχωριζόμενων και τηρούμενων σε αυτό δεδομένων.
5. Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη
λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:
α) κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης
άδειας υδατοδρομίου,
β) τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού
φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
γ) οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται
από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη
αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.
6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Η.Σ.Π.Α.Υ. δεν κωλύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη
χορήγηση αδειών υδατοδρομίων.
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) «Άδεια λειτουργίας» υδατοδρομίου που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 επέχει θέση «άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του
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παρόντος. Ο κάτοχος της «άδειας λειτουργίας» του
ν. 4146/2013 οφείλει να μεριμνήσει για την πλήρωση των
απαιτήσεων των άρθρων 2 και 13 του παρόντος και να
προσκομίσει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των ιδίων άρθρων. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του
άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του
υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από
την παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το
πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Το Τ.Ε.Μ. εκδίδει σχετική πράξη
συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 ή
ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα
της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση μετά από την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Κατά
την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και
για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και
εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ)
1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με την υποβολή του
αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής
του παραβόλου.
β) Ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου που
χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 δύναται
να αιτηθεί από κοινού με τον φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου την τροποποίηση αυτής σε «άδεια ίδρυσης»
στο όνομα του κατόχου και σε «άδεια λειτουργίας» στον
φορέα, στον οποίο έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο η
λειτουργία του υδατοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή,
η χορηγηθείσα «άδεια λειτουργίας» τροποποιείται με
όμοιες αποφάσεις σε «άδεια ίδρυσης» και σε «άδεια λειτουργίας» με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος αυτής θα μεριμνήσει για την υποβολή στο Τ.Ε.Μ. των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και για την πλήρωση των απαιτήσεων
των άρθρων 2 και 13 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά
διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την
παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση των
αποφάσεων «άδειας ίδρυσης» και «άδειας λειτουργίας» ή
ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα
της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις. Στην τελευταία περίπτωση ακολουθείται
η διαδικασία διενέργειας νέας επιθεώρησης ως ανωτέρω.
γ) Εάν ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου,
που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4146/2013, δεν
συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 (α) ή 1 (β) του παρόντος, η άδεια ανακαλείται.
2.α) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση
χορήγησης άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του
ν. 4146/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
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δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, υποβάλλεται, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, νέα αίτηση, για χορήγηση άδειας
ίδρυσης ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην αίτηση
επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του
Τεχνικού Φακέλου, με εξαίρεση εκείνα τα οποία έχουν
ήδη κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ., καλύπτουν τις απαιτήσεις του
παρόντος και δεν έχουν μεταβληθεί ή τροποποιηθεί
έκτοτε. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
β) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με τις διατάξεις του ν. 4568/2018,
και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, ο αιτών δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα δικαιολογητικά του
Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος
και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
γ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από δημόσιο φορέα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 και αίτηση για χορήγηση άδειας
ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4568/2018, και
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί
η αιτούμενη άδεια, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά ή τροποποιημένα δικαιολογητικά του
Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος
και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
δ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από ιδιωτικό φορέα με τις
διατάξεις του ν. 4146/2013 και αίτηση χορήγησης άδειας
ίδρυσης με τις διατάξεις του ν. 4568/2018 από δημόσιο
φορέα με συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, επιτρέπεται,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης
για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τον
ιδιωτικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος
και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
ε) Παράβολα που έχουν ήδη καταβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4146/2013 θεωρούνται καταβληθέντα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με μελέτες, έργα ή υπηρεσίες που αφορούν στην
κατασκευή εγκαταστάσεων υδατοδρομίων ή στην προμήθεια εξοπλισμού αυτών δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 28
Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 10
του ν. 3887/2010
1. Στο άρθρο 4 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» καταργείται η παράγραφος 1,
αντικαθίσταται η παράγραφος 2 και αναριθμείται σε παράγραφο 1, τροποποιείται η παράγραφος 3 και αναριθμείται σε παράγραφο 2 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ.
1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν
στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων
οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή
αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου
αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.
2. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό
των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση
και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων».
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» αντικαθίστανται οι παράγραφοι
1 και 3, αναριθμείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου
1 σε περίπτωση γ΄, λόγω κατάργησης της περίπτωσης
γ΄ με την περίπτωση 2Β΄ της υποπαραγράφου ΣΤ19 του
άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ.
1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου χορηγούνται νέες άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. («αρχική χορήγηση Φ.Δ.Χ.») στις μεταφορικές επιχειρήσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτού του άρθρου εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της
Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, με
την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού
της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό
μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα
Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν οι
προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις.
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β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το
π.δ. 346/2001.
γ) Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής της εισφοράς της
παραγράφου 2.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων
αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτού του άρθρου, επιβάλλεται δε με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν
υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για την
αρχική χορήγηση άδειας Φ.Δ.Χ.
3. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου
της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των
εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο
ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό
αυτών, κατ’ επιλογήν της επιχείρησης:
(α) με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της
μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα
σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση
πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από
την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης
επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία
της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο
τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή
(β) με εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι
εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό
ίσο τουλάχιστον με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή
(γ) με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής
επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως
διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει
ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του
πρώτου εδαφίου ή
(δ) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη
στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά
του πρώτου εδαφίου».
3. Στο άρθρο 10 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) «Οδικές
εμπορευματικές μεταφορές» αντικαθίσταται ο τίτλος του
άρθρου, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2, η
πρώτη παράγραφος αριθμείται σε παράγραφο 1 και το
άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Μεταβίβαση και ανάκληση αδειών Φ.Δ.Χ.
που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος
του ν. 3887/2010
1. Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, επι-
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τρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με
κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις
του Κανονισμού 1071/2009.
2. Το δικαίωμα κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. που χορηγήθηκε
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 δεν ανακαλείται
για μόνο το λόγο ότι το όχημα έπαυσε να κυκλοφορεί
από οποιαδήποτε αιτία. Η αντικατάσταση Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, που κυκλοφόρησε πριν από την έναρξη ισχύος
του ν. 3887/2010 κατόπιν αποχαρακτηρισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, εκτός και αν ειδικές διατάξεις ορίζουν
προθεσμία για την αντικατάσταση».
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294)
Στο άρθρο 2 του ν.δ. 49 της 10/12 Δεκεμβρίου 1968
(Α΄ 294) «Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» όπως
κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 281/1973
(Α΄ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των
διατάξεων του ν.δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως” και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972» τροποποιούνται η υποπαράγραφος α) της παραγράφου 4,
η παράγραφος 7 και 12 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται
σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε
κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας,
γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων
παραγράφων.
2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός
ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και
τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με
δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την Επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του
Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής: α) Για τα φορτηγά
αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους
μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235)
ευρώ. αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε
διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. αγ) Μικτού βάρους
από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ. αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα
σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ. β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. βγ) Μικτού βάρους από
2001-2400 χιλιόγραμμα σε διακόσια πέντε (205) και βδ)
Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ
διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. γ) Για τα τρίτροχα
φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε εξήντα (60)
ευρώ.
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3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε
επαγγελματίες αγρότες, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή
δασικών επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που
εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Επιτρέπεται η χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου
οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό
εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί
η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η,
υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.
4. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών,
αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών, δασικών, καθώς και
σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων,
υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η
επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την
εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση του φορτηγού
αυτοκινήτου.
β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά
υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται: βα) Για φορτηγά
αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε τετρακόσια δέκα
(410) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό
βάρος. ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα
σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των
4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. Τα παραπάνω ποσά
αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
5. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης,
υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή
του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο
ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.
β) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία
βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης
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και το αντικείμενο αυτής. γ) Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση
της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ΄ της
παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή
αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται
στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της
αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των
στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων Φορτηγών
Ιδιωτικής Χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.
6. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο
έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειων
κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης
ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός
παύει να ισχύει.
7. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής
Χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων σε
μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών
τους αναγκών, όπως μεταφορά υλικών συσκευασίας,
εξοπλισμού, που ανήκουν σε αυτές. Τα μεταφερόμενα
αυτά είδη αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
8. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα
οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των
επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται
εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου.
9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο
από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:
α) Εάν δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ,
εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
β) Εάν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες
πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, από τον μήνα
που χορηγήθηκε η άδεια. Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά
την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι
δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα
πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το
ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί
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να είναι κατώτερο των διακοσίων τριάντα πέντε (235)
ευρώ. Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ευρώ, αυτό προσαυξάνει το
ποσό της προηγούμενης δόσης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την
απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε
δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση
αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οι πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου
ποσού της εισφοράς.
10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του
δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για
πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως
ιδιωτικής χρήσης.
11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς,
τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και
διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος
αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου,
φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο
στον νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα
φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη Χώρα, μόνον
εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η
κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται κατηγορίες φυσικών προσώπων ή
νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο
όνομα των οποίων εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτων εφόσον έχουν μεταφορικό έργο που είναι
απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών τους. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το ύψος του μικτού βάρους, το
μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων αυτής της κατηγορίας.
13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας
και πινακίδων ρυμουλκουμένων σε Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007,
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του
Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει.
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος
των πινακίδων.
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14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες
αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα
του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της
δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος».
Άρθρο 30
Τροποποίηση των άρθρων 1, 4Α και 4Β και
προσθήκη άρθρου 4Γ του ν. 3446/2006 (Α΄ 49)
1. Το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων
1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Περιφερειών της
Χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια
Ελέγχου (ΜΚΕ). Τα ΜΚΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της
νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των
εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και
αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη Χώρα, τον έλεγχο
νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς
και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
2. Τα ΜΚΕ αποτελούνται από:
α) δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών ή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ένας
από τους οποίους είναι τεχνικός και
β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του
Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε
περιοχή αρμοδιότητάς του.
Επικεφαλής του ΜΚΕ ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περίπτωσης α΄.
Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών είτε
αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο ΜΚΕ δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής
του ΜΚΕ, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του προσωπικού
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που
συμμετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων
υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των ΜΚΕ, καθώς και
ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα ΜΚΕ.
4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής
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Ενότητας, συγκροτείται κάθε φορά το ΜΚΕ από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό
πίνακα.
5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη
και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.
Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου και μετά από ακρόαση
του οδηγού του οχήματος συντάσσεται σχετική έκθεση.
6. Η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των
υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 4Β.
7. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση
της καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου αφαίρεση των
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική
πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων
κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά
(7) ημερών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να μειώνεται το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος με την καταλογιστική
πράξη επιβολής προστίμου και να τίθενται περιορισμοί
στον προορισμό και στη διαδρομή που ακολουθείται.
Απαγορεύεται η έξοδος από τη Χώρα των οχημάτων,
των οποίων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας.
Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται
στον νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό όχημα και δεν καταβληθεί το πρόστιμο
εντός της ίδιας ημέρας, αντίγραφο της καταλογιστικής
πράξης αποστέλλεται από το ΜΚΕ σε όλα τα Τελωνεία,
τις αστυνομικές και λιμενικές Αρχές εισόδου και εξόδου
από τη Χώρα, ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του οχήματος έως ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του
οχήματος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνειακές ή Λιμενικές Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του
προστίμου και παραληφθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας
που είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της
πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου
διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή
της. Η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει εφαρμογή και
για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
8. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που
επιβάλλονται από τα ΜΚΕ περιέρχονται στην οικεία Περιφέρεια κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των ΜΚΕ ή των
Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των ΚΤΕΟ.
Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό».
2. Στο άρθρο 4Α του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) «Οργάνωση
και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 49) αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και
1α, τροποποιείται η παράγραφος 2, καταργείται η παράγραφος 4 και το άρθρο 4Α διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 4Α
Διοικητικά πρόστιμα
1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν τον νόμο και στις
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν
τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ,
στον οδηγό: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000)
ευρώ,
στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ,
στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως
κάθε φορά ισχύει: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000)
ευρώ.
(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
στον ιδιοκτήτη: από πεντακόσια πενήντα (550) έως
εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ,
στον οδηγό: από διακόσια εξήντα (260) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
στον υπεύθυνο φόρτωσης: από πεντακόσια πενήντα
(550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ,
στους λοιπούς συμμετέχοντες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως
κάθε φορά ισχύει: από διακόσια εξήντα (260) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
(γ) Για σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως πεντακόσια
(500) ευρώ,
στον οδηγό: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα
(250) ευρώ,
στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως
πεντακόσια (500) ευρώ,
στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως
κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα
(250) ευρώ.
(δ) Για ελαφρά παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
στον ιδιοκτήτη: από πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
στον οδηγό: από είκοσι (20) έως ογδόντα (80) ευρώ.
2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο
που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου
οχήματος, το διοικητικό πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις
παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρη-
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σιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε
περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής».
3. Το άρθρο 4Β του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται οι παραβάσεις της
νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν:
α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών
οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών
και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009
και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς διεθνείς
συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,
β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην
οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη
συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της
Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των
Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές
(«AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,
γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με
το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει
κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική-νομοθεσία,
δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ, όπως ισχύει κάθε φορά και
ενσωματώνεται στην εθνική - νομοθεσία,
ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή
τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών
τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,
στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική
Επικράτεια για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.
1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στα στοιχεία
αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γενική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων,
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στις άδειες και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και στις
άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
στο οδικό δίκτυο της Χώρας.
2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους,
εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων
του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται
σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση
υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των διοικητικών προστίμων, τα διοικητικά μέτρα
που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση
των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός που
απαιτείται για τον έλεγχο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις
αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά
με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και
είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή
τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση
και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους οδικούς
ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα
για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται για κάθε αρχή ελέγχου οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και η διαδικασία πιστοποίησης των
ελεγκτών που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου».
4. Στον ν. 3446/2006 (Α΄ 49) μετά το άρθρο 4Β προστίθεται νέο άρθρο 4Γ, ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Έλεγχοι παραποίησης ταχογράφων
1. Αν, μετά τη διεξαγωγή ελέγχου καθ’ οδόν σε όχημα
που φέρει ταχογράφο από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 3
της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ438/οικ.
28317/2481/2009 (Β΄989) προκύπτουν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή
διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών
του ταχογράφου, οι αρχές ελέγχου μπορούν να κατευθύνουν το όχημα σε εγκεκριμένο συνεργείο ταχογράφων
για τη διεξαγωγή ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί:
(α) αν ο ταχογράφος λειτουργεί κανονικά και
(β) αν τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται
ορθά και οι παράμετροι βαθμονόμησης είναι ορθές.
2. Οι αρχές ελέγχου μπορούν να ζητούν από τα εγκεκριμένα συνεργεία ταχογράφων να διεξαγάγουν τους
ελέγχους των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, καθώς και ελέγχους για ανίχνευση παρουσίας συσκευών ή διάταξης ή λογισμικού
παραποίησης.
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3. Αν εντοπιστούν συσκευές ή διάταξη ή λογισμικό
παραποίησης, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό
είτε όχι, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας
της συσκευής ή διάταξης, η μονάδα επί οχήματος ή τα
δομικά της στοιχεία, το λογισμικό, καθώς και η κάρτα
οδηγού, μπορούν να κατάσχονται από την αρχή ελέγχου. Η κίνηση του οχήματος επιτρέπεται μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου. Το
κόστος του ελέγχου της δεύτερης παραγράφου και της
αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου
βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος».
Άρθρο 31
Τροποποίηση των άρθρων 26 και 30
του ν. 4611/2019
1. Το άρθρο 26 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.
1. Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής: α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις
υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως οφειλές μέχρι και
το τέλος του μήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. β) Αν
ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής. Αν
το ποσό του τιμήματος όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης είναι μεγαλύτερο του ποσού των οφειλών
του πωλητή στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίμημα
παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς
ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως
αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον σκοπό αυτόν. Αν το ποσό του τιμήματος είναι
μικρότερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται.
Αν τα προς μεταβίβαση αυτοκίνητα είναι περισσότερα
του ενός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό όπως
αναγράφεται στα σχετικά τιμολόγια.
2. Οι βεβαιώσεις της παραγράφου1 δεν απαιτούνται
στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). Οι βεβαιώσεις της
παραγράφου 1 δεν απαιτούνται για την επιστροφή
φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης στον πωλητή που παρακράτησε την κυριότητα του οχήματος και
του δικαιώματος, λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος
από τον αγοραστή, και για τη μεταβίβαση φορτηγού ή
λεωφορείου δημόσιας χρήσης σε σύζυγο ή τέκνα του
πωλητή. Στην τελευταία περίπτωση, τυχόν ασφαλιστικές
οφειλές του πωλητή αναλαμβάνονται από τον σύζυγο
ή τα τέκνα από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι
της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά
βιβλία και έγγραφα.
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3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του τιμήματος στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 και απόδοσής του στους
οικείους φορείς».
2. Στο άρθρο 30 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) «Ρύθμιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», προστίθεται νέο
εδάφιο στο τέλος του άρθρου και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη
ισχύος των άρθρων 23 έως 28, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.
Ειδικά η υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού
του άρθρου 23 σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού και
αντικατάστασης φορτηγού και λεωφορείου δημοσίας
χρήσης και σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης της
άδειας φορτηγού και λεωφορείου δημόσιας χρήσης για
οποιοδήποτε λόγο καταργείται από 1.3.2020».
Άρθρο 32
Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων
1. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3
και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να
εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε
κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.
2. Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που περιέχει τουλάχιστον: τα στοιχεία του εκμισθωτή και του
μισθωτή, τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία
του οχήματος (είδος και κατηγορία οχήματος, μάρκα,
εμπορική ονομασία, αριθμό πλαισίου οχήματος). Η μίσθωση αφορά όχημα κατηγορίας EUROV, EURO 5 ή μεταγενέστερων οδηγιών. Η μίσθωση επιτρέπεται εφόσον:
(α) ο μισθωτής έχει δικαίωμα θέσης του οχήματος σε
κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης,
(β) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, και Ν3,
ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του
τουλάχιστον ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης με άλλον
τρόπο πλην της μίσθωσης,
(γ) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ο2, Ο3 και Ο4,
ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του
τουλάχιστον ένα μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης.
3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.
4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυκλοφορία ως εξής:
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α. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού ταξινόμησης
και της σύμβασης μίσθωσης του οχήματος.
β. Η άδεια κυκλοφορίας συμπληρώνεται ως εξής:
αα) Στα πεδία C1.1 και C1.2 αναγράφονται τα στοιχεία
του μισθωτή.
ββ) Στο πεδίο C4 συμπληρώνεται: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
γγ) Στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ….ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ...», όπου προσδιορίζονται η ακριβής ημερομηνία
λήξης της μίσθωσης (ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία
του εκμισθωτή.
δδ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση «ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ….».
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημόσιας χρήσης.
5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση μίσθωσης
ανάριθμου οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων
και μοτοσυκλετών, εφόσον για το μισθωμένο όχημα προβλέπεται η τήρηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.δ. 1146/1972 (Α΄ 64). Στο πεδίο «πωλητής» των φύλλων
του βιβλιαρίου αναγράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή
και στο πεδίο «αγοραστής» τα στοιχεία του μισθωτή.
Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται «Μίσθωση
ανάριθμου οχήματος, σύμφωνα με το.. συμφωνητικό μίσθωσης, διάρκεια μίσθωσης έως.. (ημέρα/μήνας/έτος).».
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης ή λήξης
της και σύναψης νέας μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών
συμβαλλομένων ή σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης γίνεται σχετική καταχώριση από την Υπηρεσία
Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο φύλλο του βιβλιαρίου μεταβολών.
6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημόσιας χρήσης όχημα λήξει ή αν λυθεί πριν από τη λήξη
της για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος δημόσιας χρήσης αφαιρείται και ο κάτοχος
αυτής υποχρεούται να ζητήσει τον αποχαρακτηρισμό
του οχήματος ως δημόσιας χρήσης, εφόσον απαιτείται
από το είδος της άδειας κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης,
εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία λήξης ή λύσης της σύμβασης. Μετά από την
πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
αποχαρακτηρίζει αυτεπαγγέλτως το όχημα ως δημόσιας
χρήσης. Για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος δεν
απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα του κατόχου, ούτε
επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
7. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύονται:
α. Η μεταβίβαση του οχήματος.
β. Η διασκευή του οχήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας.
γ. Η υπεκμίσθωση του οχήματος.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
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Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, τη μίσθωση και θέση σε κυκλοφορία
ανάριθμων οχημάτων από τον μισθωτή».
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268)
για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων
επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1,
4, 5 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται στο τελευταίο τρίμηνο κάθε
έτους, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά,
οι χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου μεταφοράς
επιβατών με λεωφορεία, τα όρια βάρους αποσκευών
χωρίς καταβολή κομίστρου, οι συντελεστές κομίστρου
για μεταφορά υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και
ασυνόδευτων μικροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων επί της τιμής
αυτών. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου, στις αστικές και υπεραστικές γραμμές, δύνανται
να είναι ενιαίοι για το σύνολο της χώρας ή διαφορετικοί
κατά περιφερειακή ενότητα ή περιφερειακές ενότητες
ή κατά κατηγορίες γραμμών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στοιχεία εκμετάλλευσης. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του
κομίστρου αστικών συγκοινωνιών κατά ζώνες, το βασικό
κόμιστρο ζώνης και ο χιλιομετρικός συντελεστής.
2. Για τον καθορισμό του κομίστρου, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο και τον τρόπο υπολογισμού
αυτού, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συχνότητα των δρομολογίων, η προβλεπόμενη κίνηση επιβατών, οι τοπικές
συνθήκες λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ., οι δαπάνες λειτουργίας, εκμετάλλευσης και απόσβεσης της αξίας των λεωφορείων, οι γενικές δαπάνες λειτουργίας των φορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 99/1990
(Α΄ 109) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και το εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος. Η προβλεπόμενη στο άρθρο
13 του παρόντος εισφορά 5% υπολογίζεται επί του ως
άνω καθοριζόμενου κομίστρου και προστίθεται σε αυτό.
3. Τα κόμιστρα των υπεραστικών γραμμών κάθε φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου καθορίζονται με
αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών, με βάση τις
ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Τα
κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται ενιαία
για όλους τους φορείς στην Υπουργική Απόφαση της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού, λοιποί Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεις
προσώπων, που επιθυμούν την άσκηση πολιτικής μειω-
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μένων κομίστρων ή ελεύθερης διακίνησης με τις εκτελούμενες τακτικές αστικές ή υπεραστικές γραμμές, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς παροχής
συγκοινωνιακού έργου ή τις Ομοσπονδίες αυτών, με τις
οποίες καθορίζονται η παρεχόμενη έκπτωση επί του καθορισμένου κομίστρου, ο αριθμός των μετακινούμενων
επιβατών και η ανά μετακινούμενο επιβάτη δαπάνη που
βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο του Κ.Τ.Ε.Λ., ο τρόπος
και η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Οι συμβάσεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το κόμιστρο για την εξυπηρέτηση άγονων γραμμών νήσων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από Κ.Τ.Ε.Λ. Ο χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου
των πιο πάνω γραμμών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
με αυτόν που καθορίζεται και ισχύει, κάθε φορά, στα
αντίστοιχα Κ.Τ.Ε.Λ. νήσων.
6. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου
και διασφάλισης των εσόδων εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Τα λεωφορεία που
εξυπηρετούν αστικές γραμμές εξοπλίζονται με κατάλληλα μηχανήματα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτήματος ρίψης νομισμάτων ή συλλογής αυτών, χωρίς την
έκδοση του ανάλογου εισιτηρίου. Συσκευές έκδοσης ή
ακύρωσης εισιτηρίων δύνανται να τοποθετούνται, με
αποφάσεις των Δ.Σ. των Κ.Τ.Ε.Λ. και στα λεωφορεία υπεραστικών γραμμών.
7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου
εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης
που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη μεταφορά δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο,
των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των
συνοδών τους, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών
τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και
σπουδαστών.
Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρμόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται εντός του α΄
τριμήνου εκάστου έτους, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.)
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1,
4, 6 και 8 τροποποιούνται, η παράγραφος 5 καταργείται,
οι παράγραφοι 6 έως 10 αναριθμούνται σε 5 έως 9 και
το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και
πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια
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όλων των Κ.Τ.Ε.Λ., μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές
μελέτες που εκπονούνται με μέριμνα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 13.
2. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με
το άρθρο 3, καθώς και στα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται
να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και
στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:
α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών
και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων
υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών
λεωφορείων,
β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό
(α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,
γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου
λογισμικού,
δ. την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή των μετόχων
αυτών.
3. Το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του
ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000)
ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατά
προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι
31.12.2021, για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων
α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Επίσης, από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2011 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021.
Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
ορίζεται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο
4 του άρθρου αυτού.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:
α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄
και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ
ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
του συνολικού κόστους του έργου.
β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄
της παραγράφου 2 διατίθενται:
(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν
είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος
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κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.
(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν
είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε
(5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους
αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων
Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού ή των νομών ή της
μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά
Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση
του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων
ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την
περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των
άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του
π.δ. 967/1979 (Α΄ 272).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την
εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του νόμου
αυτού.
5. Για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορείων δίδονται τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:
α. Αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός (1) έτους
από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού
μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου
13 του παρόντος έως το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής
κτήσης αυτών.
Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3, τότε από
τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τιμής κτήσης αυτών. Για
τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται
σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τιμής κτήσης αυτών.
β. Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου,
του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, καλύπτεται
από τον ως άνω λογαριασμό έως το πέντε τοις εκατό (5%)
της τιμής κτήσης αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την
εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.
6. Κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται
για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε (5) ετών από του έτους
κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μια τριετία από το έτος ταξινόμησής του,
του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και τα πιστοποιητικά
ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστο-
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ποίηση της ηλικίας των λεωφορείων και την υπαγωγή
τους στις πιο πάνω διατάξεις.
8. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται
σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει
να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα φέρουν υποχρεωτικά εξοπλισμό για την
πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά
προβλήματα. Τα υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται
για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται
να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή
μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και
μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί
του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων
με κινητικά προβλήματα. Η υποχρέωση του δευτέρου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2021.
9. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».
3. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 14
του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει, αντικαθίστανται
και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. Οδηγοί
1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται
από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, μετά
από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου φορέα,
καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η
διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή
κατάσταση, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού,
ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία
επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω
προθεσμίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη,
αναστέλλεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή του Κ.Τ.Ε.Λ., έως την κατάθεση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Οι ιδιοκτήτες οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής,
κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α. να έχουν άδεια οδήγησης,
β. να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή
της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και
γ. να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο
έτος της ηλικίας τους.
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3. Το π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) «“Κανονισμός Προσωπικού
των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001” καταργείται
στο σύνολό του τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του
παρόντος».
4. Οι περιπτώσεις στ΄, ι΄, ια΄και ιδ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει,
αντικαθίστανται, σε αυτήν προστίθεται τελευταίο εδάφιο, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις
1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών:
α. εξυπηρετούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές,
που υπάγονται σε καθένα από αυτά,
β. μεριμνούν για την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς
και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη χρήση τους,
γ. εισπράττουν τα καθορισμένα αντίτιμα εισιτηρίων
και αναρτούν σε εμφανή θέση το ισχύον τιμολόγιο για
τα κόμιστρα επιβατών και δεμάτων. Μπορούν επίσης
να αναθέτουν την είσπραξη και σε εξουσιοδοτημένους
πράκτορες,
δ. τηρούν με ακρίβεια τα καθορισμένα δρομολόγια και
δρομολογούν έκτακτα, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού,
ε. διατηρούν σε καλή κατάσταση σταθμούς, πρακτορεία άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων και στέγαστρα
αναμονής επιβατών, τοποθετούν πινακίδες αφετηριών
και στάσεων και λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο χρήσιμο
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
στ. πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και
τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, κατά τρόπο προσβάσιμο
σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με
αναπηρία,
ζ. προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων μέσω πανελλαδικού συστήματος κρατήσεων θέσεων, όπως αυτό
καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Η κράτηση θέσεων είναι υποχρεωτική
για το Κ.Τ.Ε.Λ. έως και μία ώρα πριν την εκτέλεση του
δρομολογίου,
η. μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών,
των αποσκευών αυτών και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων,
θ. μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, την
τήρηση των δρομολογίων, του χρόνου διαδρομής,
ι. μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση όλων
των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων
με αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά
την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξης
ή αναχώρησης λεωφορείων,
ια. διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών
στους σταθμούς αφιξοαναχώρησης, προσβάσιμες σε
όλους,
ιβ. διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία παραλαβής δεμάτων και φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων,
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ιγ. απαγορεύουν τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,
ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων βοηθείας ατόμων με αναπηρία ή μικρών
κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για
τον σκοπό αυτόν μέσα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή του Κ.Τ.Ε.Λ.
επιτρέπεται, με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές
ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλει θέσεις εργασίας
του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε
άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού,
χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, και το άρθρο 24
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Γενική Συνέλευση Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.
1. Ανώτατο όργανο του Κ.Τ.Ε.Λ. είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την, κατά τον νόμο, άδεια
κυκλοφορίας των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε
αυτά.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του
Κ.Τ.Ε.Λ.:
α. Τακτικά:
αα. Μέσα στο μήνα Νοέμβριο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
αβ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για την
έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του παρόντος. Σε περίπτωση που, από την
έκθεση του ή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διαπιστώνονται παραβάσεις που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, η Γενική Συνέλευση ενημερώνει τις αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές.
αγ. Μία φορά, κάθε τρία χρόνια, για την εκλογή προέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ., καθώς και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Έκτακτα:
βα. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το 20% των ψήφων, για εξέταση σοβαρών
και συγκεκριμένων θεμάτων.
ββ. Με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί αυτό για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την έκθεση του διενεργούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
βγ. Με εντολή του Περιφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί με
δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό ψήφων σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου του Δ.Σ. να συγκαλέσει
τη Γ.Σ., για τη λήψη αποφάσεων στα αιτούμενα θέματα.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως το οίκημα, τη χρονολογία και
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτάται δε σε εμφανή θέση των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ., επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
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πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή,
μέσα στην ίδια προθεσμία, αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή σε όλους τους μετόχους του Κ.Τ.Ε.Λ., οι οποίοι
υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε φορά τη διεύθυνση της
κατοικίας ή της διαμονής τους ή κοινοποιείται σε αυτούς,
με απόδειξη παραλαβής, με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο. Οι Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή των μελών
του Δ.Σ. συγκαλούνται υποχρεωτικά δύο (2) έως τέσσερις
(4) μήνες (ελάχιστο ή ανώτερο αντίστοιχα) πριν από τη
λήξη της θητείας των οργάνων αυτών.
5. Η ιδιοκτησία κάθε λεωφορείου παρέχει δικαίωμα
εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με εκατό (100)
ψήφους. Η ιδιοκτησία ακέραιων ποσοστών επί τοις εκατό
(%) επί ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με τόσες ψήφους όσα και
τα ποσοστά ιδιοκτησίας επί του λεωφορείου αυτού. Επί
ιδιοκτητών ιδανικού μεριδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται
και δεκαδικό ποσοστό, το τελευταίο δεν λαμβάνεται υπόψη ως ακέραιο ποσοστό ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
Κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση άλλους μετόχους, που εκπροσωπούν έως και
εκατό (100) ψήφους, μετά από εξουσιοδότηση, νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
αρχή. Για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του Κ.Τ.Ε.Λ. δεν παρέχεται δικαίωμα ψήφου.
6. Η Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον
οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν τα δύο τρίτα
(2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση
συγκαλείται και πάλι με τα ίδια θέματα της ημερήσιας
διάταξης, την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης
εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή η σχετική πρόσκληση
αναρτάται και κοινοποιείται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν
το 1/3 των προαναφερόμενων ψήφων. Αν και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η
Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια την ίδια ώρα
της επόμενης ημέρας, χωρίς καμία ειδοποίηση, οπότε
έχει νόμιμη απαρτία ανεξάρτητα από το ποσοστό των
εκπροσωπούμενων ψήφων.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία
των ψήφων που εκπροσωπούν οι παρόντες, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στον νόμο αυτόν.
Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού,
των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
η λήψη αποφάσεων για θέματα της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
8. Σε περίπτωση μη έγκρισης του απολογισμού του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ., από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται έκτακτη Γενική
Συνέλευση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για
την έγκριση του απολογισμού, με αποκλειστικό θέμα
ημερήσιας διάταξης την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης
προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον, κατά τη
Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ της έκπτωσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων του
Κ.Τ.Ε.Λ.). Σε αυτήν την περίπτωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με
αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύσης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται η
ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου
Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268) προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ειδικός λογαριασμός
1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.,
καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου
των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και
υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του
ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού
σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις
εκκρεμείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονομικό
έτος 2014.
Ειδικότερα:
α. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) κατατίθεται σε ειδικό
λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού και κάθε άλλη
λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.
Από το ανωτέρω ποσό, το εβδομήντα τοις εκατό (70%)
τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση
των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού
των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών, έργων και πρόσληψης
τεχνικών συμβούλων προς τον σκοπό της υλοποίησης
του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.
β. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) κατατίθεται σε ειδικό
λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., και διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12
του παρόντος.
γ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) τηρείται σε ειδικό λογαριασμό εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ., με αποκλειστικό σκοπό τη
χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού
του Κ.Τ.Ε.Λ., ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και
αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.
δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρούσας
παραγράφου δύνανται να μεταφέρονται από τον ένα
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λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ., ανάλογα με τις ανάγκες και τον
προγραμματισμό κάθε Κ.Τ.Ε.Λ.
ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους
σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία
του Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων
συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών
αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση
που ορίζει η περίπτωση δ΄ του παρόντος άρθρου.
2. Η εισφορά της παραγράφου 1 καταβάλλεται ανά
τρίμηνο και το αργότερο εντός των επόμενων τριών (3)
μηνών από τη λήξη του, αρχής γενομένης από την 1η
Ιανουαρίου 2002. Για την είσπραξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος
ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι
κατέβαλαν εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. Αν η εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν έχει
εμπρόθεσμα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται
σε βάρος του υπόχρεου Κ.Τ.Ε.Λ., βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:
α) μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας και ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταλογισμού των οφειλομένων ποσών κάθε υπόχρεου
Κ.Τ.Ε.Λ. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με απόδειξη,
στη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή
Κ.Τ.Ε.Λ. και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
β) τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων
καταλογίζονται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση μη
υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με
βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης καθορισμού
κομίστρου, εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων
για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.
Εφόσον σε μεταγενέστερο χρόνο και με βάση τα πραγματικά έσοδα προκύπτει εισφορά μεγαλύτερη από την
υπολογιζόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. οφείλει να καταβάλει τη διαφορά,
γ) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει
από το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. το καταλογισθέν ποσό, το οποίο
υποχρεούται να αποδώσει στον ειδικό λογαριασμό εισφοράς ένα τοις εκατό (1%), που υφίσταται στο Νέο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) του άρθρου 13 του
ν. 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.»,
δ) σε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν καταλογιστεί
οφειλές παρελθόντων τριμήνων παρέχεται η δυνατότητα
ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς
την οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η
οποία αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό
της περίπτωσης γ΄,
ε) για τα υπόχρεα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. που οφείλουν εισφορές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυ-
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νατή η καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, ως εξής: (i) για οφειλές από 10 έως και 25
τρίμηνα σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, (ii) για οφειλές
άνω των 25 τριμήνων σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η ρύθμιση των δόσεων για τα υπόχρεα Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, η οποία έχει και την
ευθύνη για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων από τους αναφερόμενους συγκοινωνιακούς φορείς. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται
αίτηση από το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ., με την παροχή όλων των
απαιτούμενων στοιχείων για κάθε οφειλόμενο τρίμηνο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης
ρύθμισης των δόσεων, είναι το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. να έχει
καταβάλει τις δύο (2) τελευταίες ληξιπρόθεσμες τριμηνιαίες εισφορές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
καταβολής μιας δόσης ή μη εμπρόθεσμης καταβολής
της τελευταίας τριμηνιαίας κάθε φορά εισφοράς της
παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ακολουθείται
η διαδικασία των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρούσας
παραγράφου,
στ) για τα υπόχρεα Κ.Τ.Ε.Λ. που οφείλουν εισφορές της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, παρελθόντων τριμήνων, από 10 τρίμηνα και άνω, η ένταξή τους σε ρύθμιση
δόσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω
περίπτωση ε΄, τους παρέχει το δικαίωμα να συμμετέχουν
κανονικά στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατ’
εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12
και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Αν η εισφορά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 δεν έχει εμπρόθεσμα καταβληθεί στους ειδικούς
ατομικούς λογαριασμούς των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.
αντίστοιχα:
αα) η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει τον φορέα
(Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ.), αποστέλλει σε αυτόν ειδοποίηση,
στην οποία τίθεται προθεσμία ενός (1) μηνός για την
κατάθεση των οφειλόμενων ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 4 της υπ’ αρ. Β-1188/36/2003 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 24),
ββ) αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμο στο υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ., το οποίο ισούται με το δέκα τοις εκατό
(10%) του οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω
εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
γγ) το ποσό του προστίμου καταλογίζεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας στην οποία
ανήκει το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ., ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της
ίδιας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται, με
απόδειξη, στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ. και στον οφειλέτη συγκοινωνιακό φορέα,
δδ) πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων
τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη,
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εε) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ταμειακά και εισπράττει από το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. το καταλογισθέν πρόστιμο,
το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τίθενται τα κριτήρια καθορισμού των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και διάθεσης της εισφοράς, ο τρόπος κατάθεσης και αξιοποίησης
αυτής, η διαδικασία ελέγχου κατάθεσης και αξιοποίησης
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Η εισφορά της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του
ν. 2366/1995 (Α΄ 256) καταργείται. Τυχόν εισφορές που
κατεβλήθησαν ήδη κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν
άρθρο εισφορά, συνυπολογιζομένων και των νόμιμων
προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την εφαρμογή
της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθενέστερα Κ.Τ.Ε.Λ., συμψηφίζονται με ποσά που θα τους
κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».
Άρθρο 34
Σύνδεση Αεροδρομίου Ακτίου με αστική
τακτική συγκοινωνία με την πόλη της Πρέβεζας
Η τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση του Αεροδρομίου
Ακτίου με την πόλη της Πρέβεζας, δύναται να πραγματοποιείται και με αστική τακτική λεωφορειακή γραμμή
που εκτελείται από το Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Με
κοινές αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών Δυτικής
Ελλάδας και Ηπείρου καθορίζονται τα δρομολόγια, τα
κόμιστρα και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2963/2001 (Α΄268).
Άρθρο 35
Χρήση εμπρόσθιας θέσης σε Κ.Τ.Ε.Λ.
από επιβάτη
Το άρθρο 39 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) καταργείται και το
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.7 της παραγράφου 2
του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 37492/1795/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 922)
επαναφέρεται σε ισχύ.
Άρθρο 36
Διενέργεια μεταφορικού έργου
που έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα
ή επαγγελματική ομάδα
Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990
(Α΄142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, η παράγραφος 2
τροποποιείται και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Ο οδηγός οποιουδήποτε οχήματος (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης), ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές
με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή
πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς
και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφο-
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ρετικό του οδηγού, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
2. Οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης,
ο οποίος εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ή επεμβαίνει με
οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό ενδείξεως της αξίας
της διαδρομής (ταξίμετρο), με σκοπό την αλλοίωση των
ενδείξεων αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών
(3) μηνών και με χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150)
ευρώ τουλάχιστον.
3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πολλαπλή μίσθωση με
κόμιστρο, μόνο αν η ανάθεση μεταφοράς επιβατών γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας
του και ο προορισμός των επιβατών βρίσκεται εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πολλαπλή μίσθωση επιτρέπεται μέχρι του αριθμού
των επιβατών που προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης».
Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία
1. Το άρθρο 7 του ν. 711/1977 (Α΄284) όπως ισχύει
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσεως
1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα
τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης
εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η
ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το
έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
β. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι
επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του
έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
γ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το
ειδικό μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού, του άρθρου
13 του παρόντος, απαγορευομένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης.
2. Έκαστο ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, μετά παρέλευση τριετίας από της κατασκευής του,
υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την οικεία Π.Υ.Τ.
ως προς την ευπρεπή εμφάνισή του.
Στα συντασσόμενα δελτία επιθεώρησης αναγράφονται οι τυχόν επιβαλλόμενες επισκευές και βελτιώσεις και
η προθεσμία εκτέλεσής τους. Τα ως άνω δελτία κοινοποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από τη σύνταξή τους
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.
Αν ο στόλος των δηλωμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ξεπερνά τα διακόσια (200), η επιθεώρηση που

499

πραγματοποιείται από την υπηρεσία μπορεί να είναι
δειγματοληπτική σε ποσοστό όχι μικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30 %).
3. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το λεωφορείο επανελέγχεται προς βεβαίωση της εκτέλεσης των
επιβληθεισών επισκευών ή βελτιώσεων. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 15 του παρόντος».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 711/1977
(Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 8
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημοσίας χρήσεως
1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού
λεωφορείου δημόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των
οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια
του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην
περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία
λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού
λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού
λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την
ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε
κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος
νόμου.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και 1β του
παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:
i. καινούργιο,
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από την περίπτωση 1γ του άρθρου
7 του παρόντος, επιτρεπόμενο όριο, και εφόσον κριθεί
κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και
κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες
υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από την οικεία
Π.Υ.Τ. Όταν το λεωφορείο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης,
πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών από
το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη
συμπεριλαμβανομένου, διασφαλιζόμενης της προσβασιμότητας επιβατών με αναπηρία.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του παρόντος
άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο
μπορεί να αντικατασταθεί από:
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i. καινούργιο,
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία του να
μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής
του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και
Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9
τροποποιείται, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και
οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 711/1977
(Α΄284), όπως ισχύει, καταργoύνται, οι περιπτώσεις γ΄
και δ΄ της παραγράφου 1 αναριθμούνται σε β΄ και γ΄ και
το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού
τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης
1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανακαλείται οριστικά από τις
αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας,
μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται
και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το
ειδικό σήμα λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για
επιχείρηση της μορφής εκ των δύο της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιουμένων προς
εκτέλεση του μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.
β. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις
όριο ηλικίας του λεωφορείου.
γ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως
εμπορεύματος, ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του
οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας
χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου».
4. Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου,
αστικής περιήγησης πόλεων.
2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης
σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι
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καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει
τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου,
του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται
για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων για
τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ήδη
εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα
πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας
οχημάτων».
5. Η ισχύς της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αρχίζει
τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Άρθρο 38
Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ.
Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του ν. 4568/2018
(Α΄ 178), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι
6 και 7 του ίδιου αυτού άρθρου καταργούνται και το
άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισμού Συγκοινωνιακού
Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία
(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης
Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)
1.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011
(Α΄ 33), όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 5.
β. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3920/
2011 (Α΄ 33), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι εταιρείες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. μπορούν να
αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις
προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση
συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων,
σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και
σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την
Περιφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό».
2. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιμο στις
εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.ΣΥ.
Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.
ΣΥ. Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. όταν δεν εκτελούν καθορισμένο
δρομολόγιο, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και σε
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περίπτωση υποτροπής πρόστιμο ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται μετά
από προηγούμενη ακρόαση των ως άνω εταιρειών».
3. Στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και
υπεραστικά δρομολόγια από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., με
την υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε., εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και
των θυγατρικών τους χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένης
της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του έτους 2020.
Η ως άνω ανάθεση έχει προσωρινό χαρακτήρα, για την
αντιμετώπιση διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή και επικείμενου κινδύνου διακοπής τους εκ μέρους
των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2)
έτη. Αναλόγως της έκτασης των προς ανάθεση υπηρεσιών και ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στο σύνολο του ανατιθέμενου έργου,
καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς
ανάθεση λεωφορειακών γραμμών, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της περιοχής του προς ανάθεση έργου, είναι
επιτρεπτή και η υπεκμίσθωση μέρους των ανατιθέμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και σε άλλα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
Περιφερειακών Ενοτήτων, δια ιδιαίτερων συμβάσεων
υπεκμίσθωσης μεταξύ των Αναδόχων (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της
περιοχής ευθύνης των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε ή Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και
άλλων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι αναθέσεις αυτές, λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρακτήρα, διενεργούνται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ
του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των υποψήφιων
παρόχων. Οι προς ανάθεση λεωφορειακές γραμμές, τα
δρομολόγια, το χιλιομετρικό κόστος ανάθεσης, η διάρκεια του προς ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, ως και
το ή τα προτεινόμενα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. άλλων Περιφερειακών
Ενοτήτων για την υπεκμίσθωση μέρους του προς προσωρινή ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, προτείνονται
από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
4. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και
του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά
δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των
οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του κατά
τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών
και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα
παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση
μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμόδιο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους
οδικούς μεταφορείς επιβατών.
5. α. Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
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«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».
β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων λειτουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παραγράφου 10
του ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περίπτωση α΄ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014
(Α΄ 261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη
Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), εγκρίνονται
τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές,
Σάββατα, Κυριακές και αργίες, κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Σ.Ε.Θ.
Α.Ε. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης:
1. Η κατ’ εξαίρεση σταδιακή λήξη των τελευταίων δρομολογίων μετά τις 24:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του μεταφορικού έργου και του επιβατικού κοινού.
2. Η λειτουργία τουλάχιστον μίας (1) μεταμεσονύκτιας
λεωφορειακής γραμμής σύνδεσης και εξυπηρέτησης
των επιβατών από και προς τους σταθμούς άφιξης ή
αναχώρησης επισκεπτών (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνων, κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων),
διερχόμενης από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της
Θεσσαλονίκης.
3. Η υποχρέωση δρομολόγησης, για την εξυπηρέτηση
των ατόμων με αναπηρία, μετά από καθημερινό προγραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησής τους,
τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (εκ των
οποίων τέσσερις (4) θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων), που
διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ., σε τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες κατά
τις καθημερινές και σε τουλάχιστον μία (1) τα Σάββατα
και τις Κυριακές.
β. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να εφαρμόζει το παραπάνω
πρόγραμμα δρομολογίων.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄
ισχύει το υφιστάμενο πρόγραμμα δρομολογίων».
Άρθρο 39
Ρυθμίσεις για τα Επιβατηγά
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82), όπως ισχύει, τροποποιείται, προστίθεται νέα παράγραφος 4, και το άρθρο 83 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 83
Έννοια έδρας
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα
ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση
της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
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2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
α) Ως έδρες - διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά
διαμερίσματα που καθορίστηκαν με τον ν. 2539/1997
(Α΄244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),
ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών
εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή η διατήρηση
των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
4. Έδρες - διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 84 οι οποίες, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 83, συνενώνονται ή
έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ήδη συνενωθεί, δεν επιτρέπεται να διασπασθούν και να επανέλθουν στην πρότερη της συνένωσης κατάσταση».
2. Τροποποιούνται οι περιπτώσεις β΄, ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 2, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ως
προς τα δικαιολογητικά γ΄ και ε΄ και η παράγραφος 5 του
άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει και το
άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή
άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα
διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του
ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,
β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
όπως κάθε φορά ισχύει, για την περίπτωση της ανανέωσης, ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,
γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από
τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α΄ του
παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει
επαρκώς την ελληνική γλώσσα,
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στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι
απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή
αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που
καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου,
η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄,
θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού
πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη
συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων
α΄ και β΄ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου γ΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου
δ΄ υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου
ε΄ αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου
107 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και της εκάστοτε ισχύουσας
σχετικής νομοθεσίας, για την περίπτωση του εδαφίου στ΄
επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ΄ ιατρικό
πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου
καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η΄ επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον
αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος ή
διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και δύο (2)
πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου
ταυτότητας.
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη
περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της
προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται
γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και
κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που
ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των
δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων
και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
5. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου
ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια
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οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά
στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
στον εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό
πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της
άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον
φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ύψος των
επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της
άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις
προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων υπέρ του Δημοσίου».
3. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 93 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και στο τέλος του άρθρου 93 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59) προστίθεται παράγραφος 5 και το
άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 93
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την
ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 εφαρμόζονται τα
οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10.
Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή,
που αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις
και διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.
2. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις όλων των εκδοθεισών κανονιστικών
διατάξεων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις
λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.
3. Υποθέσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 5.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε αντίθετη διάταξη προς αυτές.
5. Για παραβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 2,
που διαπράχθηκαν από 30.3.2015 έως 30.3.2018, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος».
Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για φορείς διαμεσολάβησης
για μεταφορά επιβατών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
και για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό
1. Τροποποιούνται το εδάφιο πρώτο και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, οι παράγραφοι 5, 9, 10 και το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, καταργούνται η
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, και η παράγραφος 4
του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), όπως ισχύει,
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αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 έως 14, και το άρθρο 12
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση
μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.
1. Πέραν των δικαιούχων μεταφοράς επιβατών με οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 82 και επ. του ν. 4070/2012, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών
με όχημα Ε.Δ.Χ., λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών εάν:
(α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς
αμέσως ή εμμέσως διά της παροχής παράνομων εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων
διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από
τον καταναλωτή ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές
της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που
πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων.
Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν
άδειας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της
παραγράφου 2.
Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν
ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας ηλεκτρονικής ή
τηλεφωνικής διαμεσολάβησης υποβάλλει ηλεκτρονικά
μέσω του Ψηφιακού Μητρώου στην ελληνική γλώσσα ή
σε επίσημη μετάφραση τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση αίτησης νομικού
προσώπου, που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται με την αίτηση αντίκλητος
και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα
και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοματεπώνυμο/
επωνυμία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα
επικοινωνίας. Αντίκλητος που θα απωλέσει, για οποιονδήποτε λόγο, την ιδιότητά του, αντικαθίσταται εντός δύο
(2) μηνών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης. Αν
νομικό πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται
να ενημερώνει το Μητρώο της παραγράφου 9 εντός πέντε (5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώπησής του.
Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου
από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δύνανται είτε να ιδρύουν εταιρεία με έδρα την Ελλάδα δια
της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκείται η
δραστηριότητα είτε να ιδρύουν υποκατάστημα. Στην
τελευταία περίπτωση, ορίζεται υπεύθυνος άσκησης
της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, ο
οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον
φορέα διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου, που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος
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και της φορολογικής νομοθεσίας. Υπεύθυνος άσκησης
δραστηριότητας που θα απωλέσει, για οποιονδήποτε
λόγο, την ιδιότητά του, αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) ημερών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης.
Αν νομικό πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να ενημερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10
εντός πέντε (5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της
οποίας ασκείται η δραστηριότητα ή για την αλλαγή της
εκπροσώπησης και της έδρας του υποκαταστήματος.
β) Παράβολο Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Επιβατικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να εκδώσει την
άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η μη
έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των υπαίτιων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών.
4. Οι φορείς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2 χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της
παραγράφου 9 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα στοιχεία των
ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχημάτων, εφόσον
είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους
ανωτέρω όρους, τις άδειες κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. οχημάτων και τις ειδικές άδειες οδήγησης των οδηγών των
Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των
ιδιοκτητών ή των οδηγών των Ε.Δ.Χ. οχημάτων, εφόσον
είναι αυτοί οι χρήστες, που κάνουν αποδεκτούς τους
όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και των
παραπάνω όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν, επιτρέπεται η
καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύμβασης μεταξύ των
παραπάνω προσώπων και του φορέα διαμεσολάβησης.
Αν η σύμβαση για τη χρήση της υπηρεσίας διαμεσολάβησης καταρτίζεται από τους οδηγούς, καταχωρούνται
και τα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχημάτων. Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται ανά Ε.Δ.Χ. όχημα.
5. α) Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο αντίκλητος,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιβάλλεται στον φορέα
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρμόζεται η παράγραφος 6 μέχρι τον ορισμό νέου υπεύθυνου άσκησης
δραστηριότητας.
β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας
ή του υποκαταστήματος στη χώρα, φυσικού ή νομικού
προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρμόζεται η
παράγραφος 6.
γ) Για τη μη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
οχήματος ή της ειδικής άδειας οδήγησης οδηγού, επιβάλλεται την πρώτη φορά διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, τη δεύτερη φορά διοικητικό
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πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά
ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες και την τέταρτη
φορά ανάκληση της άδειας για δύο (2) χρόνια. Για τις λοιπές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και
των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης
της τιμής της υπηρεσίας της μεταφοράς, διατυπώνεται
την πρώτη φορά σύσταση στον φορέα διαμεσολάβησης,
τη δεύτερη φορά επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά διοικητικό πρόστιμο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη
φορά διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ και την πέμπτη φορά ανάκληση της άδειας της
παραγράφου 2 και εφαρμόζεται η παράγραφος 6, καθώς
και απαγορεύεται για διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
δ) Στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που συμβάλλεται με φορέα διαμεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 και στερείται ειδικής άδειας οδήγησης,
επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο (2)
χρόνια.
ε) Στον κύριο του Ε.Δ.Χ. οχήματος που εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό
διπλασιάζεται.
στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης
χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να
αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παράγραφος 6
και απαγορεύεται για διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύσει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθεσία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό
για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις
επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών μετά από ακρόαση του εμπλεκόμενου
προσώπου.
6. Ειδικά, σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας φορέα διαμεσολάβησης, ο οποίος όφειλε να λάβει τη άδεια
της παραγράφου 2, η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη
σχετική απόφαση επιβολής προστίμου ή άλλης κύρωσης
προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος,
για τη διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν
διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους
εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.
7. Τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς κατόπιν διαμεσολάβησης φορέα που
έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2, φέρουν
διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό του Ε.Δ.Χ. οχήματος. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι
λεπτομέρειες σχετικά με το διακριτικό γνώρισμα του
προηγούμενου εδαφίου.
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8. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την
κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας
αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής
στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με
διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του
φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα
διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή
του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του
φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε
οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να
εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη
συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.
9. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται
ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέον
των αναφερομένων στην παράγραφο 4, και τα παρακάτω στοιχεία:
α) Οι φορείς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2, και οι αντίκλητοί τους στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και
επιβολής του διοικητικού προστίμου και των λοιπών
κυρώσεων.
10. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή μη
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, ο οποίος
διενεργείται σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζομένων με
βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος
νομοθεσία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και
κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου
επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη
βάση δεδομένων των φορέων διαμεσολάβησης, αναφορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια, με τήρηση της
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά
με την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου της παραγράφου 9, καθώς και
το ύψος των ποινών της παραγράφου 6 του παρόντος.
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 10, από
την οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 4.
12. Φορέας διαμεσολάβησης που έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
επόμενου άρθρου πρέπει να αδειοδοτείται σύμφωνα με
τις διατάξεις και των δύο άρθρων.
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13. Οι άδειες του παρόντος είναι αμεταβίβαστες».
2. Τροποποιούνται το εδάφιο πρώτο και η περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2, οι παράγραφοι 5, 9, 10, η περίπτωση α΄ και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6,
καταργούνται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και η
παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
όπως ισχύει, αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 έως 14, και
το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση
για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης
(Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσία
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την
ενοικίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
οχημάτων με οδηγό, λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών,
εφόσον ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των όρων
παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς. Ειδικότερα,
ασκούν αποφασιστική επιρροή εάν: (α) καθορίζουν την
τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως δια
της παροχής εκπτώσεων ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης
του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή
και (β) καθορίζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας
μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να
πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, η
οποία έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της
μεταφοράς επιβατών, ασκείται κατόπιν άδειας, σύμφωνα
με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2.
Δεν απαιτείται η άδεια της παραγράφου 2 για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν
ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, ως ανωτέρω
περιγράφεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση
τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Αν ο
αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει
ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Αν ο αιτών είναι νομικό
πρόσωπο που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται με την αίτηση αντίκλητος
και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα
και δηλώνονται τα εξής στοιχεία του: ονοματεπώνυμο/
επωνυμία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τηλέφωνα
επικοινωνίας. Αντίκλητος που θα απωλέσει, για οποιονδήποτε λόγο, την ιδιότητά του, αντικαθίσταται εντός δύο
(2) μηνών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης. Αν
νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του σε χώρα εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται
να ενημερώνει το Μητρώο της παραγράφου 9 εντός πέντε (5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώπησής του.
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Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου
από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δύνανται είτε να ιδρύουν εταιρεία με έδρα την Ελλάδα δια
της οποίας θα υποβάλλεται η αίτηση και θα ασκείται η
δραστηριότητα είτε να ιδρύουν υποκατάστημα. Στην
τελευταία περίπτωση, ορίζεται υπεύθυνος άσκησης
της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, ο
οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον
φορέα διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου,
που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος και
της φορολογικής νομοθεσίας. Υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας που θα απωλέσει, για οποιοδήποτε λόγο,
την ιδιότητά του, αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15)
ημερών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης. Αν νομικό πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υποχρεούται να
ενημερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 εντός πέντε
(5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώπησης και της
έδρας της εταιρείας στην Ελλάδα δια της οποίας ασκείται
η δραστηριότητα ή για την αλλαγή της εκπροσώπησης
και της έδρας του υποκαταστήματος.
β) Παράβολο Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως
εκδοθείσα η άδεια. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα
στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των υπαίτιων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το
οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση με
τις αποδοχές τριών (3) μηνών.
4. Οι φορείς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παραγράφου 9 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις άδειες κυκλοφορίας
των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, τα στοιχεία των εκμισθωτών των
Ε.Ι.Χ. οχημάτων και των οδηγών τους, που τους κάνουν
αποδεκτούς. Εναλλακτικά, αντί των στοιχείων των εκμισθωτών των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, που κάνουν αποδεκτούς
τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και
των παραπάνω όρων, επιτρέπεται η καταχώριση οποιουδήποτε τύπου σύμβασης μεταξύ των παραπάνω προσώπων και του φορέα διαμεσολάβησης. Η καταχώριση των
στοιχείων γίνεται ανά Ε.Ι.Χ. όχημα.
5.α) Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο αντίκλητος,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιβάλλεται στον φορέα
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο υπεύθυνος άσκησης δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρμόζεται η παράγραφος 6 μέχρι τον ορισμό νέου υπεύθυνου άσκησης
δραστηριότητας.
β) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εταιρείας
ή του υποκαταστήματος στη χώρα, φυσικού ή νομικού
προσώπου από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρμόζεται η
παράγραφος 6.
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γ) Για τη μη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ.
οχήματος ή της άδειας οδήγησης οδηγού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλεται την
πρώτη φορά διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, τη δεύτερη φορά διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας
για δύο (2) μήνες και την τέταρτη φορά ανάκληση της
άδειας για δύο (2) χρόνια. Για τις λοιπές παραβάσεις των
διατάξεων του παρόντος, καθώς και των διατάξεων που
καθορίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης της τιμής της υπηρεσίας της μεταφοράς, διατυπώνεται την πρώτη φορά
σύσταση στον φορέα διαμεσολάβησης, τη δεύτερη
φορά επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, την τρίτη φορά διοικητικό πρόστιμο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά
διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
και την πέμπτη φορά ανάκληση της άδειας της παραγράφου 2 και εφαρμόζεται η παράγραφος 6, καθώς και
απαγορεύεται για διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύσει και
λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση
υπόκειται και ο διαχειριστής του.
δ) Στον οδηγό του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που συμβάλλεται
με φορέα διαμεσολάβησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και στερείται του Ιατρικού Πιστοποιητικού
της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012,
επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο
(2) χρόνια.
ε) Στον εκμισθωτή του Ε.Ι.Χ. οχήματος, που εκτελεί
παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά όχημα. Σε περίπτωση
υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.
στ) Σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης
χωρίς την άδεια της παραγράφου 2, παρότι όφειλε να
αδειοδοτηθεί, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παράγραφος 6
και απαγορεύεται για διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύσει
και λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση
υπόκειται και ο διαχειριστής του.
Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθεσία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό
για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις
επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών μετά από ακρόαση του εμπλεκόμενου
προσώπου.
6. Σε περίπτωση λειτουργίας του φορέα άνευ αδείας, η
αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη σχετική απόφαση επιβολής προστίμου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τη διεκπεραίωση
της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά
τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.
7. Τα οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι παραπάνω
υπηρεσίες κατόπιν διαμεσολάβησης φορέα, που έχει
λάβει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 2, φέρουν
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διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό του Ε.Ι.Χ. οχήματος. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι
λεπτομέρειες σχετικά με το διακριτικό γνώρισμα του
προηγούμενου εδαφίου.
8. Εφόσον η εκτέλεση του αντικειμένου της μίσθωσης
διενεργείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τα έσοδα
από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης
φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά
φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό ή/
και τους οδηγούς ή/και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.
9. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται
ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο τηρούνται, επιπλέον
των αναφερόμενων στην παράγραφο 5, και τα παρακάτω στοιχεία:
α) Οι φορείς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν λάβει
την άδεια της παραγράφου 2 και οι αντίκλητοί τους στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και
επιβολής του διοικητικού προστίμου και των λοιπών
κυρώσεων.
10. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής ή
μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, ο οποίος
διενεργείται σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), είναι επιπλέον των οριζομένων με
βάση την υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος
νομοθεσία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και
κάθε άλλο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου
επιτρέπεται να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση στη
βάση δεδομένων των φορέων διαμεσολάβησης αναφορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια με τήρηση της
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά
με την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου της παραγράφου 9, καθώς και
το ύψος των ποινών της παραγράφου 5 του παρόντος.
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 9, από
την οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 4.
12. Οι άδειες του παρόντος είναι αμεταβίβαστες».
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.
και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης
(πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων
1. Το άρθρο 34 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57) τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η λέξη «οικοδομικών» με τη λέξη «ρυμοτομικών».
β) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5, στο τέταρτο
εδάφιο της παραγράφου 8 και στο τέταρτο εδάφιο της
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παραγράφου 10 τροποποιούνται οι τίτλοι των αρμόδιων
Υπουργών.
γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ο τίτλος του νομάρχη με εκείνον του Περιφερειάρχη.
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται η φράση «πλην των περιπτώσεων ιστ΄ και ιη΄»,
με τη φράση «πλην των περιπτώσεων ιστ΄ έως και ιη΄».
ε) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
12 και στο τέλος της παραγράφου 12Α, μετά τη φράση
«του Ποινικού Κώδικα», προστίθεται η φράση «όπως
ισχύει».
στ) Αντικαθίσταται η παράγραφος 13.
Το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Στάση και στάθμευση
1. Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δεν δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές
πινακίδες ή διαγραμμίσεις.
2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε
απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,
β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα
από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων
λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,
γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση
μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση
της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή
πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση
των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,
ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν
επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση,
στ) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν
χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,
ζ) πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των
κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε στροφές
ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέρασμα,
η) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της
λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής
υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα,
θ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από
φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και
σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες
της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών,
ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών,
ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,
ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμανση,
ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
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ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται
ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,
ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,
ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων Ατόμων
με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
3. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:
α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα
προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,
β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η
οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος
οχημάτων εξ αυτής,
γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που
σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο που έχει
σταθμεύσει,
δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι
ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,
ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’
εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, μπορούν να σταθμεύουν το
ένα παράπλευρά με το άλλο σε διπλή σειρά,
ζ) σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ
και μετά από πυροσβεστικά σημεία,
η) προ της εισόδου και εξόδου της προοριζόμενης
για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία,
κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,
θ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλα,
ι) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),
ια) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και
πάνω σε αυτούς,
ιβ) επί του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών οδοστρωμάτων, καθώς και εκτός κατοικημένων περιοχών,
επί των οδοστρωμάτων οδών σημασμένων ως οδών
προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες.
4. Εκτός κατοικημένων περιοχών, επιτρέπεται η στάση
ή η στάθμευση μόνο στους χώρους που έχουν διατεθεί
για τον σκοπό αυτόν ή στα ερείσματα των οδών, αν δεν
υπάρχουν τέτοια, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό
άκρο του οδοστρώματος και παράλληλα προς τον άξονά
του, εκτός αν απαγορεύεται αυτό.
5. Μέσα στις κατοικημένες περιοχές, σε θέσεις όπου
επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, οι οδηγοί οχημάτων
ή ζώων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Στους μονόδρομους επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο
πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διέλευση
των πεζών.
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Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων
έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέρα από είκοσι τέσσερις (24)
συνεχείς ώρες.
Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε
κατάλληλους περιφραγμένους χώρους που ορίζονται
από τους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι μεριμνούν και για τη φύλαξη τους, ενώ με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής, στην οποία προβλέπονται και οι δαπάνες
φύλαξης, συντήρησης κ.λπ.
6. Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση,
επιβάλλεται να τοποθετούνται παράλληλα με την οριογραμμή του οδοστρώματος και επί της αντιστοιχούσας γι’ αυτούς προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας
πλευράς, εκτός αν ορίζεται με σήμανση διαφορετικά.
Εντούτοις, η επί της άλλης πλευράς στάση ή στάθμευση
επιτρέπεται, όταν η στάση ή η στάθμευση επί της αντιστοιχούσας προς κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς
εμποδίζεται λόγω παρουσίας σιδηροτροχιών. Δύναται
να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στο μέσον του
οδοστρώματος, σε ειδικά σημειούμενες θέσεις.
7. Οι οδηγοί οχημάτων ή ζώων που σταθμεύουν δεν
επιτρέπεται να απομακρύνονται από αυτά, εάν δεν λάβουν προηγουμένως τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή δυστυχήματος και, προκειμένου για μηχανοκίνητα
οχήματα, για να εμποδιστεί η χρησιμοποίηση αυτών χωρίς την άδεια των οδηγών τους.
8. Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχανισμούς (τροχοσφιγκτήρες κ.λπ.), να ενεργούν τη μεταφορά οχήματος το οποίο σταθμεύει σε απαγορευμένη θέση ή την
απομάκρυνση τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών
αντικειμένων, αν εξαιτίας της στάθμευσης των οχημάτων
ή της εγκατάλειψης των τροχόσπιτων και σκαφών ως και
των αντικειμένων αυτών παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.
Η μεταφορά των οχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά
μέσα αποκλειομένης της παραβίασης των θυρών του
οχήματος σε σταθμό αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο
χώρο, αφού ληφθούν μέτρα για την αποτροπή υλικών
ζημιών.
Για τη μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος
του οχήματος μέσα σε εύλογη προθεσμία. Τα έξοδα
μεταφοράς, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως και τα φύλακτρα
του οχήματος, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού ή του σκάφους ή των άλλων αντικειμένων, ο οποίος
μπορεί να τα παραλάβει αμέσως μετά την καταβολή των
εξόδων αυτών.
Μεταφορά οχήματος, έστω και αν τούτο σταθμεύει
νόμιμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω, χωρίς επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων
επιβαρύνσεων, όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή για
λόγους ασφαλείας, ειδοποιημένου όμως προς τούτο, με
κάθε πρόσφορο μέσο, του ιδιοκτήτη ή κατόχου, μέσα σε
εύλογη προθεσμία.
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9. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός των δίτροχων μοτοποδηλάτων και δίτροχων μοτοσικλετών
χωρίς καλάθι, αν υποχρεωθεί να σταθμεύσει σε οδόστρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, είναι
υποχρεωμένος να τοποθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη
συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα, με τρόπο ώστε να ειδοποιούνται από απόσταση
οι οδηγοί που πλησιάζουν. Η πινακίδα τοποθετείται στο
οδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι
(20) μέτρα στις κατοικημένες περιοχές, πενήντα (50) δε
μέτρα εκτός κατοικημένων περιοχών, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. Η αυτή
υποχρέωση υφίσταται και για τα ρυμουλκούμενα στην
ως άνω περίπτωση.
10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, πλην των περιπτώσεων ιστ΄
έως και ιη΄ για την παράβαση των οποίων τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και
αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις
αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3)
ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται
νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την
πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του
οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών
αντικειμένων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του
άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία,
οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών
και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη ορίζονται τα
ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή
της παραγράφου αυτής.
11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη
στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας
του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε
επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
12. Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο
και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή ολοκλήρου του
οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών
ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγουμένου
εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1
του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα όπως ισχύει. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, της κατά το προηγούμενο
εδάφιο ποινής, με πράξη του οικείου Περιφερειάρχη,
μετά προηγούμενη ακρόαση αυτού σε βάρος του οποίου
λαμβάνεται το μέτρο, ανακαλείται για ένα (1) έτος και σε
περίπτωση υποτροπής, οριστικά, αν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτού
ως δημόσιας χρήσης, διατασσόμενης συγχρόνως της
αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.
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12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των
εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή
(μερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων
με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν με
πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου
292 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.
13. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού:
α) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των
θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως και τροχιοδρομικών οχημάτων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, προκειμένου μεν
για τις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Σ.Ε.Θ.
από αυτούς, ύστερα από ειδική μελέτη αυτών, προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση
του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή
της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο
οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες που
έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων
Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) για
τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και με τις οποίες πρέπει
να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές.
Στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς είναι δυνατή η
τοποθέτηση επί του οδοστρώματος ειδικών προεξοχών
για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών. Επίσης
επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών)
στις διασταυρώσεις. Οι προδιαγραφές των προεξοχών,
καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της τοποθέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
β) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των
θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των
επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ). Στις
περιπτώσεις αυτές:
αα) για τις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. και
Ο.Σ.Ε.Θ., οι τελευταίοι εκπονούν ειδική μελέτη, βάσει
της οποίας γίνεται από αυτούς τους φορείς ο καθορισμός των θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες), έπειτα και από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή
Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής
ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους,
ββ) για τις λοιπές περιοχές της χώρας οι θέσεις στάσης/
στάθμευσης (πιάτσες) καθορίζονται με βάση μελέτες
που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)
με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού
Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής
του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
Οι θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) χωροθετούνται πλησίον κεντρικών σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, σε θέσεις όπου εξασφαλίζεται η

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

510

ασφαλής κυκλοφοριακή ροή και τα επίπεδα κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες της οδού,
σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου επιτρέπεται η στάση
και στάθμευση.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα κριτήρια χωροθέτησης των
θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατικών
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της
περίπτωσης β΄.
14. Η στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχόμενης
στάθμευσης επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα για το
οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα το τέλος στάθμευσης που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.
Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμένου τέλους στάθμευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών
(3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται
νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.
15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται και για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, στις περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4530/2018
(Α΄ 59), εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Το άρθρο 17 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 17
Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης
(πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων
Στο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων, οι Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) υποχρεούνται
να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) για
τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματα εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του ν. 2696/99 (Α΄ 57) «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Η προθεσμία αυτή
για τους Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Σ.Ε.Θ., οι οποίοι είναι αρμόδιοι
φορείς για τον καθορισμό θέσεων στάσης/στάθμευσης
(πιάτσες) για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματα στην Περιφέρεια
Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την έκδοση
της ανωτέρω Απόφασης».
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Άρθρο 42
Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης
1. Επιτρέπεται η δυνατότητα οδήγησης οχημάτων με
κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών:
α. στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:
αα. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή
ββ. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία.
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β. Σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:
αα. ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει
η ισχύς της,
ββ. έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης
λόγω απώλειας ή κλοπής,
γγ. προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ της
ελληνικής άδειας οδήγησης,
δδ. άρση του κωδικού 114,
εε. μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,
στστ. περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής
άδειας οδήγησης.
2. Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος
άρθρου για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στο Π.Σ. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται
από το Π.Σ. σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
3.α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης
των δικαιούχων των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ταυτοποιημένος δικαιούχος χρήστης του Π.Σ.
λαμβάνει σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή την προσωρινή
άδεια οδήγησης κατόπιν ηλεκτρονικής αντιστοίχισης
και μόνον με το γεγονός της επιτυχίας του στην κατά
περίπτωση δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,
όπως καταχωρείται και τηρείται στο Μηχανογραφικό
Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών
προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, καθώς και το Πρακτικό Δοκιμασίας
Προσόντων και Συμπεριφοράς.
β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των
δικαιούχων των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και στστ΄ της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με την υποβολή της αίτησης
και των δικαιολογητικών του δικαιούχου στην κατά τόπο
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο εξουσιοδοτημένος
υπάλληλος, αφού ελέγξει την πληρότητα των σχετικών
δικαιολογητικών, καταχωρίζει αυθημερόν το γεγονός
της πληρότητας των δικαιολογητικών στο Π.Σ. Κατόπιν,
ο δικαιούχος μετά από την ταυτοποίησή του από το Π.Σ.
υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά για τη λήψη της
προσωρινής άδειας οδήγησης σε ψηφιακή ή έντυπη
μορφή.
4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται
η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος
αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία
παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι
του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό
διάστημα του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή
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την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη
των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων
παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της
συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις
και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική
κυκλοφορία οχημάτων.
5. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή
εκτύπωση ή σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή
την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που
υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει
συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά
την οδήγηση.
Άρθρο 43
Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης
Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα
και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι
τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων
για την οδική κυκλοφορία ελεγκτικά όργανα. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τα αρμόδια όργανα του προηγουμένου εδαφίου, μεταξύ άλλων, αποκτούν δικαιώματα
εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα
(Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με τον έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του
δικαιούχου και την κατά περίπτωση επιβεβαίωση της
επιτυχίας του σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την οποία χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, ή την επιβεβαίωση πληρότητας φακέλου, όπως
καταχωρίζεται και τηρείται στο Π.Σ. Η διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου διενεργείται επιτόπου, μέσω
διαδικτυακής πρόσβασης των οργάνων ελέγχου στο Π.Σ.
Άρθρο 44
Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση
της προσωρινής άδειας οδήγησης
1. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας
οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας
οδήγησης, στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή άδεια οδήγησης, όσο και με την υπό έκδοση άδεια
οδήγησης. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
σχετικές διατάξεις που διέπουν τις παραβάσεις. Τυχόν
εκδοθείσα άδεια οδήγησης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα παραδίδεται αμελλητί από την αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και επιστρέφεται στον κάτοχό της σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
εφαρμοστέες διατάξεις.
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2. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης,
στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της άδειας
οδήγησης, όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
μέρους. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται με απόφαση του
κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
Άρθρο 45
Κυρώσεις
1. Όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση
αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης με προσωρινή άδεια οδήγησης, καθώς
και η ισχύουσα άδεια οδήγησης που τυχόν κατέχει και
επιβάλλεται το μέτρο της αφαίρεσης του δικαιώματος
απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία
που καταλαμβάνεται να διαπράττει το αδίκημα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν
των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης
του δικαιώματος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
2. Λοιπές ποινικές κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, χρηματικές ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις των ισχυουσών για την οδική κυκλοφορία διατάξεων επιβάλλονται
και στους κατόχους προσωρινής άδειας οδήγησης του
παρόντος Μέρους.
Άρθρο 46
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται η διάρκεια ισχύος της προσωρινής
άδειας οδήγησης, να εξειδικεύεται το κυρωτικό πλαίσιο
για παραβάσεις σχετικές με την προσωρινή άδεια οδήγησης και να καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και οι
διαδικασίες ελέγχου.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ανάπτυξη ή αναβάθμιση και λειτουργία του Π.Σ.
μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
της προσωρινής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγματοποιείται ως
ακολούθως:
α. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων αα΄ και
ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός δύο
(2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων αα΄ έως
και στστ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός
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δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου υλοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και την έναρξη
της δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης μέσω του Π.Σ. στους δικαιούχους του παρόντος
Μέρους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, εντός των προθεσμιών που
ορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, το έντυπο της προσωρινής
άδειας εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:
α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης
άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα
με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Κατά τον
προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο
οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία
και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και
χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.
β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας ή
κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β΄ ή
άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας
οδήγησης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα
του φακέλου.
4. Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση
απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος
τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών στην
οικεία Αστυνομική Αρχή, καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο
της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον
ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της
άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της
προσωρινής άδειας οδήγησης και οι αναγραφόμενες
σε αυτό πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται
κάθε σχετικό θέμα για τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης
από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος
άρθρου τίθενται σε ισχύ έναν (1) μήνα μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
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Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που έχουν επιτύχει σε
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και αντιστοίχως, για τις λοιπές διαδικασίες, όσοι έχουν καταθέσει
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, κατά τη δημοσίευση
του νόμου και μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραγράφων
3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύνανται, μετά το πέρας
του ως άνω χρονικού διαστήματος, να εφοδιάζονται με
προσωρινή άδεια οδήγησης από την οικεία Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.
1. Το άρθρο 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57) τροποποιείται ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3
αντικαθίσταται η φράση «την κανονική» από τη φράση
«τη συνήθη».
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄.
γ. Στις παραγράφους 6 και 7 τροποποιούνται οι αναφερόμενοι τίτλοι των Υπουργών.
δ. Η παράγραφος 8 τροποποιείται.
Το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης – Κυρώσεις –
Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων,
τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της
κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες
των αδειών οδήγησης, η κλιμάκωση και η ισοδυναμία
μεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών
ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
2. Απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα
ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία
εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια
οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο
προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα
οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών
οδικών οχημάτων, ακόμα και εάν κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παρούσας
παραγράφου άδεια οδήγησης.
3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν
συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης
κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν.
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β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η
οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της
Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην
Ελλάδα.
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει
εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα
οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία
έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη
διαμονή τους στην Ελλάδα.
δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν
κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη
διαμονή τους στην Ελλάδα.
ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων,
τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή
στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες τους.
στ. Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών
αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη
των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου
Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα
άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας
αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των
κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.
ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη
συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και η οποία άδεια
έχει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής
άδεια οδήγησης.
Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των
αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική
ή αγγλική γλώσσα.
4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ
τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται
ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού
διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια
οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1)
έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του
εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για
τριάντα (30) ημέρες.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006
(Α΄ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια
οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
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αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
5. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο
φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ
και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του,
εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και
Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα της
άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού, καθώς και
η διαδικασία επιβολής τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζονται:
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και
ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και
οι υποχρεώσεις των εξεταστών.
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων
πριν από την εξέταση.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, του Υπουργού Υγείας και Υποδομών και
Μεταφορών, τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα
Παραρτήματα του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)».
2. Τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 156)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2018
(Α΄ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Διοικητής ΑΠΑ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:
α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημε-
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δαπής ή της αλλοδαπής, β) άριστη γνώση μιας ξένης
γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της
αγγλικής και γ) σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή ΑΠΑ είναι: α) η πολυετής
εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση, β) η προϋπηρεσία σε
ανωτάτου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς,
γ) η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, δ) η εμπειρία
στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών, ε) η υψηλή
επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών
ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, στ) η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
ζ) η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά
και νομικά ζητήματα και η) η διεθνής εμπειρία».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2018
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Δεν επιλέγεται για την θέση Διοικητή ΑΠΑ πρόσωπο που για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών πριν την
συμμετοχή του στην διαδικασία επιλογής Διοικητή ΑΠΑ
κατείχε την οποιαδήποτε έμμισθη θέση με την ΥΠΑ ή είχε
αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών
ή συμμετείχε στο κεφάλαιό της ή είχε άμεσο ή έμμεσο
προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις
του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που
επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών».
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2018,
η φράση «για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών».
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2018, η
φράση «και για τα πέντε (5) επόμενα έτη» αντικαθίσταται
από τη φράση «και για τα τρία (3) επόμενα έτη».
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2018, η
φράση «να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δέκα (10) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «να έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του π.δ. 8/2004 «Προϋποθέσεις
καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές
Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής
απώλειας ειδικότητας» (Α΄ 4), όπως ισχύει
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 8/2004
(Α΄ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται οι
υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μόνιμοι και
Ι.Δ.Α.Χ., που ανήκουν στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρωμένα είκοσι
πέντε (25) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον κλάδο, με
την επιφύλαξη της παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η λέξη: «Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «ΑΠΑ ή της ΥΠΑ».
3. Η παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτημάτων της ΑΠΑ ή
της ΥΠΑ για υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ αντίστοιχα, υποβάλλεται, τόσο για τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της
ΑΠΑ όσο και τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΥΠΑ,
αποκλειστικά στον Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος, εντός
μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης
της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης
ειδικότητας του υπαλλήλου κλάδου ΕΕΚ, τόσο της ΑΠΑ
όσο και της ΥΠΑ, καθώς και δικαιώματος αποζημίωσής
του αποκλειστικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».
4. Στο άρθρο 5 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ
της ΑΠΑ η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή.
Η αίτηση των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ
συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της
ΑΠΑ και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ευθύνη του Διοικητή της ΥΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται
ο υπάλληλος του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ υπολογίζεται
με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους
του κλάδου των ΕΕΚ της ΥΠΑ και βαρύνει αποκλειστικά
την ΥΠΑ. Ο Διοικητής της ΥΠΑ, εντός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας
του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ. 8/2004
(Α΄4), μετά τη φράση «στην υπηρεσία υπαλλήλου,» προστίθεται η φράση «του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ»
και διαγράφεται η φράση «Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας
της Κεντρικής Υπηρεσίας της».
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4), η φράση: «στους Κλάδους ΠΕ2 και
ΤΕ2» αντικαθίσταται από τη φράση: «στον κλάδο ΠΕ ΕΕΚ
της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ ή αθροιστικά στην ΑΠΑ και την ΥΠΑ».
7. Στο δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 1 του άρθρου
8 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4). η φράση: «και μέχρι 34 έτη υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «και άνω».
8. Στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η
φράση: «με τον αριθμό των υπηρετούντων στους κλάδους ΕΕΚ ΠΕ2 και ΤΕ2 υπαλλήλων» αντικαθίσταται από
τη φράση «με το ήμισυ του αριθμού των κατειλημμένων οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ ΕΕΚ, μονίμων
και Ι.Δ.Α.Χ.».
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως
εξής: «Σε περίπτωση θανάτου, η αποζημίωση καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας».
10. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατανομής του προσωπικού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής
Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του
ν. 4427/2016 (Α΄ 188).
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Άρθρο 51
Τροποποίηση του ν. 4427/2016 (Α΄ 188)
1. Στο άρθρο 73 του ν. 4427/2016 (Α΄188) η φράση
«εξαιρουμένων των υπαλλήλων Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, για τους οποίους οι ώρες εργασίας
ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33)» αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιρουμένων των υπαλλήλων
του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κλάδων ΠΕ/
ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP), κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφοριών
Πτήσεων (AFISO), καθώς και των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της
Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης
(φυλακές) για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται
εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33)».
2. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.4427/2016 (Α΄188), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του ν. 4472/2017
(Α΄74) και το άρθρο 41 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Μέχρι την επιλογή Διοικητή τής Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, χρέη Διοικητή
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκτελεί ο υπηρετών
Διοικητής της ΥΠΑ».
Άρθρο 52
Ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Οδικών Τελών
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπηρεσία οδικών τελών διοικείται από: α) τον
Διοικητή και β) τον Υποδιοικητή, που ορίζονται και παύονται αζημίως με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης
μόνο μία φορά. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής πρέπει
να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων, επαγγελμάτων ανάλυσης
αγορών, Προγραμματισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, και πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με τις
ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή αποζημιώσεις του Διοικητή και Υποδιοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών,
οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
ν. 4388/2016 (Α΄ 93) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών υπάγονται στα
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
Άρθρο 53
Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης
άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων
που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα
του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα
μας ως μεταχειρισμένα
1. Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων (κατηγορίας Μ1
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της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ) που έχουν ταξινομηθεί πρώτη
φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη Χώρα
μας ως μεταχειρισμένα, πρόσθετα των προβλεπόμενων
από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών απαιτείται και η
υποβολή:
α) Του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του οχήματος
και ειδικότερα:
αα) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποβολή ισχύοντος, κατά τον χρόνο έκδοσης
της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στη Χώρα,
Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η απαίτηση υποβολής του ανωτέρω Πιστοποιητικού Τεχνικού
Ελέγχου ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο,
σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους - μέλους
προηγούμενης κυκλοφορίας του,
ββ) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται το όχημα να υποβληθεί υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της
Ελληνικής Επικράτειας και να εκδοθεί Δ.Τ.Ε. που να πιστοποιεί ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει σοβαρές
ή επικίνδυνες ελλείψεις.
β) Αντιγράφου του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από
τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο
αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων.
γ) Του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος που
εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την εισαγωγή του.
2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει υποβληθεί η
αίτηση για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ελέγχει τον αριθμό των διανυθέντων
χιλιομέτρων στα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της
χώρας προέλευσής του.
β) Αντίγραφο του τιμολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησής του.
γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησής του.
δ) Ελληνικό Δ.Τ.Ε., εφόσον απαιτείται από τη συχνότητα ελέγχου.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χιλιόμετρα δεν
αυξάνονται ανά δικαιολογητικό σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ή ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου
του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του είναι πλαστό,
τότε η διαδικασία για την έκδοση της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώνεται.
3. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των ενεργειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλει διοικητικό
πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας πα-
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ράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του
επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου διπλασιάζεται.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η
κατηγοριοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπος επιβολής
αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος
δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ελληνικής υπηκοότητας
κατόχων αυτοκινήτων, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό
και επαναπατρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων πρέπει να
έχει εκδοθεί στο όνομα του επαναπατρισθέντος και ο
αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει είτε
από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), εφόσον αυτά
είναι υπόχρεα να το φέρουν, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία της χώρας προέλευσης τους, είτε από το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους.
Άρθρο 54
Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας
της παραγράφου 3 του άρθρου 11
του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019», αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2021» και η φράση «των Υπουργών Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» από τη φράση «των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών» και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι
σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι
με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια
κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες
χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του
ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και
αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν
αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων,
δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ’ αόριστον μετά την 30ή Οκτωβρίου 2018, εφόσον, μετά από
σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν μέχρι και
τη 30ή Οκτωβρίου 2018, την εφαρμογή και εγκατάσταση ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της
ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κατωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄:
α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.
21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1439),
όπως ισχύει.
β) Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης
υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε
σχετική, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη, μελέτη από
τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει
και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να
εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατη-
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ρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων: i) στον
ισόγειο χώρο του, ii) εντός των φρεατίων των αντλιών –
διανομέων υγρών καυσίμων, iii) στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων, iv) στο χώρο στάθμευσης
του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου
ή του σταθμού και v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των
υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον
το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.
Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται με αυτόματη
διαδικασία τα εξής:
i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον
χώρο των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων
(emergency shut down).
ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού.
iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN60079-29-1
και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή
λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου,
τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και
για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία
περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με
την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και
η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.
γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από
αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή
του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων.
Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις
των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές
ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατηρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων
υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του
γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα
πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων
είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται
εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του
σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον
αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στον φάκελο της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, εντός των
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας, δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιμη
ύλη εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για τη
λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο ή
τον σταθμό αυτοκινήτων.
Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η
προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας
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του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του
πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται
η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω
σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
δ) Πιστοποιητικά:
i) Για τις μεταλλικές δεξαμενές σύμφωνα με το πρότυπο
EN 12285 ή άλλο αντίστοιχο.
ii) Για τις πλαστικές δεξαμενές σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα.
iii) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:
α) Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ
ΗD 384, όπως ισχύει, και
β) συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/
ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην
ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ
1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄1426)
και το π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα και την τελευταία
έκδοση των ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ
ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14,
ή άλλα αντίστοιχα.
iv) Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται
έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και πρακτικές και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υδραυλικής
δοκιμασίας.
v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθμό
αυτοκινήτων υφίσταται εξοπλισμός, επιπλέον του ελαχίστου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ.
αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.λπ.), υποβάλλονται και τα
απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν
λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά
πρότυπα και Κανονισμούς.
ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το
οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής
λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I.
Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει
τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου, οι οποίες
επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους
τρόπους για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου
τα εξής: α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον
σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης
του πρατηρίου, καθώς και β) η ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης
του πρατηρίου.
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανωτέρω
διάταξη μανδάλωσης, καθώς και η συνδεσμολογία του,
είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστημένης
διάταξης, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά επισυναπτόμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.
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Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και
τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα
εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες
άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις έναρξης
επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή
όπου δεν υφίσταται Εθνική νομοθεσία για τα απαιτούμενα επαγγέλματα, σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με
ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις.
Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ.
π.δ. 1224/ 1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά
περίπτωση, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία
ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το
ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει
τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.
Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει μέχρι και τη 30ή
Οκτωβρίου 2018 στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση
νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
των αρμόδιων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού,
στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση τα εξής:
i) Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ εφαρμόστηκαν
πλήρως. Επισυνάπτεται το «κατασκευαστικό» (as built)
σχεδιάγραμμα αντιεκρηκτικής προστασίας.
ii) Υφίσταται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για
το σύνολο του εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, το οποίο ελέγχθηκε ως προς την ορθή εφαρμογή
του.
iii) Υφίσταται εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, που
έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας με στοιχεία
«……………….» και ακολουθήθηκε κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής του πρατηρίου ή του
σταθμού.
iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατμών
υδρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η
διάταξη ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης
ατμών stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότητα - αποτελεσματικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς
και την ικανότητά του, να μεταφέρει τους ατμούς στο
βυτιοφόρο. Η πίεση που μετρήθηκε στο σωλήνα των
ατμών λίγο πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής:
v) Το ασφαλιστικό του δικτύου εξαερώσεως των δεξαμενών ελέγχθηκε ότι ανοίγει σε υποπίεση 2 έως 6 mbar
και υπερπίεση 35mbar.
vi) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαταστάθηκε και
λειτουργεί ορθά όλος ο εξοπλισμός που προβλέπεται για
την φάση ανάκτησης ατμών stage II.
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vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την
ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών
και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα
των οποίων περιλαμβάνονται και στον τεχνικό φάκελο
ποιότητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στο σταθμό
και υποβάλλονται με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
γ) Το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ.
δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.
ε) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε ισχύ του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή του σταθμού, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και
κανονισμών.
στ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας όλων των
σωληνώσεων καυσίμων.
ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού (αντλία,
διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λπ.).
Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των
δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης
των νομίμων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου
χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση
σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για
τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία αφαιρεί την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με
αντλίες υγρών καυσίμων και χορηγεί άδεια λειτουργίας,
δεκαετούς ισχύος, σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης άνευ αντλιών υγρών καυσίμων και ακολουθείται η
διαδικασία της σφράγισης των εγκαταστάσεών του, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε
έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, η άδεια λειτουργίας
εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει
να προσκομιστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των
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ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση
απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι
το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.
Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω
προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων,
το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού
αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι
και τη 30ή Οκτωβρίου 2018, το υφιστάμενο πρατήριο
υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει
να λειτουργεί.
Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των
οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά,
δύνανται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 να αιτηθούν νέας
άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας,
εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν
και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για
την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις
α΄ έως και στ΄.
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των
εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄1261) όπως
ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150) κατά
περίπτωση, όπως ισχύουν.
Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών
καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται
όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 2801/
2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά
που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών
στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων
υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων
του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις μετά την 30ή Οκτωβρίου 2018,
τουλάχιστον μίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000
(Α΄46), συμπεριλαμβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων
και ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων
που καταλαμβάνει το πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο
σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένος
με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω
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πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄
έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην
παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου,
τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.
Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν
απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται
εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις
τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο
στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές
εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια),
πλην των αντλιών καυσίμων.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι
με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των
κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον
τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λάβουν
συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα
εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, παρά τη λήψη των ανωτέρω
συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων
ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη της
νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει
με τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφαλείας, απομακρύνονται
εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.
Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο
σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών
που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄82) για τη διατήρηση
λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών
καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με
αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια
ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων
εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν
από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄
έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄222).
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Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς
και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των
τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω
μέτρα, παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση
της άδειας λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα
ανωτέρω θέματα καταργείται.
Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των
οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά,
δύνανται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 να αιτηθούν νέας
άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από
την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους,
σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄.
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των
εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄ 1261) όπως
ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150), κατά
περίπτωση, όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2018
με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012,
με χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από πρατήριο
υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με
αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄
έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην
παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου,
τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 12
του ν. 2882/2001 (Α΄ 107) και
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α΄17), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που
κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού,
δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ε) οργανισμών κοινής
ωφέλειας δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία
για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που
χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και
αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση
ιδιοκτήτης. Προς τον σκοπό αυτόν, η υπηρεσία ή ο φορέας υπέρ του οποίου είχε κηρυχτεί η απαλλοτρίωση
υποβάλλει, μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή σε
κάθε περίπτωση μετά από δέκα (10) έτη μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, την κατά περίπτωση αρμόδια
για τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα με απαλλοτριωθέντα
ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν
μέρει και δεν προβλέπεται στο άμεσο διάστημα η χρήση
τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης
της απαλλοτρίωσης αυτών.
1α. Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί
ελεύθερα, εάν ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει
μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης. Κατ’ εξαίρεση η αρμόδια υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να απευθύνει πρόκληση στον προηγούμενο
ιδιοκτήτη ή στους καθολικούς διαδόχους του, αν έχουν
παρέλθει είκοσι (20) έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανάκλησης.
Για την ελεύθερη διάθεση των ως άνω ακινήτων, η
αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία
αποστέλλει τα διαβιβασθέντα κατά την παράγραφο 1
στοιχεία (κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα) στην
αρμόδια για τη διαχείριση των ακινήτων του φορέα υπηρεσία και προκειμένου για το Δημόσιο, στην αρμόδια για
τη καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε
πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και
μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο
να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο
σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται
να διατεθεί ελεύθερα».
2. Στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης
εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης
της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία
της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες
τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του ν. 2882/2001».
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Άρθρο 56
Τροποποίηση της παραγράφου 1
του άρθρου 82 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν. 4530/2018
(Α΄ 59) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
1. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του Παραρτήματος ΙΙI του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία εμπίπτουν στο Παράρτημα III του
ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών,
που συστήνεται δια του παρόντος.
Προς τον σκοπό στελέχωσης της ειδικής επιτροπής
συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Μητρώο Ιατρών, με διετή διάρκεια ισχύος. Στο Μητρώο
αυτό εντάσσονται ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας
ή/και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και ιδιώτες των ιατρικών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, κατόπιν σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η σύνθεση της ειδικής επιτροπής και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η
αποζημίωση των μελών της ανωτέρω ειδικής επιτροπής.
Η παραπομπή οδηγού των αστικών συγκοινωνιών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του
αντίστοιχου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία
εργάζεται ο οδηγός.
Στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής συμμετέχει ως
εισηγητής, παρουσιάζοντας τον σχετικό ιατρικό φάκελο
του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της αντίστοιχης εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση περί της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραπεμπόμενου οδηγού διενεργείται από την ειδική επιτροπή, η
οποία, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος
Παραρτήματος διαπιστώνει, με αιτιολογημένη απόφασή
της, την καταλληλότητα του παραπεμπόμενου οδηγού
για ασφαλή οδήγηση, και εκδίδει σχετικό Πόρισμα Εξέτασης.
Η ειδική επιτροπή, πριν από την έκδοση του Πορίσματος Εξέτασης, δύναται να ζητήσει την εξέταση του υπό
κρίση οδηγού από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας
αντίστοιχης με το πρόβλημα του εξεταζόμενου οδηγού.
Στο Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος, και εφόσον απαιτείται, ο χρόνος
επαναξιολόγησής του κριθέντος οδηγού από επόμενη
ειδική επιτροπή.
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Το Πόρισμα Εξέτασης αποστέλλεται στην αντίστοιχη
εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο οδηγός.
Σε περίπτωση που ο οδηγός κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η»,
το Πόρισμα Εξέτασης αποστέλλεται και στην οικεία
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου
η τελευταία να προβεί στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή κατηγοριών αυτής, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με το Πόρισμα Εξέτασης.
Σε περίπτωση που το Πόρισμα Εξέτασης προβλέπει
επαναξιολόγηση του οδηγού από επόμενη ειδική επιτροπή και εφόσον το Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής
επιτροπής επαναξιολόγησης κρίνει τον οδηγό ως «ΙΚΑΝΟ/Η», ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχορηγείται
είτε με τη διαδικασία της αντικατάστασης εντύπου, στην
περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των
κατηγοριών που αφαιρέθηκαν σε συμμόρφωση προς
το πρώτο Πόρισμα Εξέτασης, είτε με τη διαδικασία της
ανανέωσης.
Η ειδική επιτροπή ιατρών που συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. Δ4δ/οικ.27509/04-04-2019 (ΑΔΑ: Ω57Ω465ΧΘΞΗ3Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταργείται και οι εκκρεμείς υποθέσεις παραπομπής
οδηγών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αρμοδιότητα
της ειδικής επιτροπής ιατρών που συστήνεται δια του
παρόντος».
Άρθρο 57
Μηχανήματα έργου
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999,
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57) προστίθενται ορισμοί περί οχήματος ειδικής χρήσης και οχήματος ειδικού
σκοπού και τροποποιείται ο ορισμός περί μηχανήματος
έργου ως εξής:
«Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά
τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και
/ή εξοπλισμό».
«Μηχάνημα έργου: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή
άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και
τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών.
Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων,
θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα
που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων
επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής
Χρήσης – Ειδικού Σκοπού».
2. Στο άρθρο 86 του ν. 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό
έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την
έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε.
β. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία κατά τον χρόνο
ισχύος του παρόντος νόμου είναι ήδη ταξινομημένα, με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κα-
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θορίζεται το πρόγραμμα διενέργειας περιοδικού ελέγχου
τεχνικής επάρκειας με βάση το είδος του μηχανήματος,
τον αριθμό κυκλοφορίας, την παλαιότητα ή γεωγραφικά
κριτήρια.
γ. Το αντικείμενο του περιοδικού ελέγχου τεχνικής
επάρκειας μηχανημάτων έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του μηχανήματος
έργου.
δ. Ο περιοδικός έλεγχος τεχνικής επάρκειας των Μ.Ε.
διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν
εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
σύμφωνα με τη διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 υπουργικής απόφασης (149 Β΄) και είναι διαπιστευμένοι για
τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020
όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πρόσωπα του Φορέα που
διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τεχνικής επάρκειας
Μ.Ε. είναι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το
αντικείμενο και τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου
τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που
διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης
της σχετικής τεκμηρίωσης.
στ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα
μηχανήματα έργου.
ζ. Για την «Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής
κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.)
και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, όπως καθορίζεται από
την υπ’ αρίθμ. Οικ.21867/26.9.2016 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄3276), που δεν εξαιρούνται από την καταβολή τελών χρήσης, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και
εξοφλημένα για τα προηγούμενα έτη και κατ’ ανώτατο
για τα τελευταία δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διαγραφής, ως ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική
απόφαση. Η τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει τις εκ τελών
οφειλές πέραν του άνω χρονικού διαστήματος».
3. Προστίθεται άρθρο 86Α στον ν. 2696/1999, Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 86Α
Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανήματος
Έργου (Μ.Ε.)
1. Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν όλα
τα Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου, εξαιρουμένων των καινουργών, υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεχνικής επάρκειας πριν
την έκδοση έγκρισης τύπου.
3. Ως καινουργές Μηχάνημα Έργου θεωρείται αυτό
το οποίο δεν έχει τεθεί σε χρήση στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
κανονισμού 2016/1628/ΕΕ ή του εκάστοτε ισχύοντος.
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4. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου καινουργούς Μ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε
χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και
την καταλληλότητα του Μ.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις
του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.).
5. Για τα καινουργή Μηχανήματα Έργου για τα οποία
δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει
ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η
υποβολή στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε
χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και
την καταλληλότητα του Μ.Ε., σχετικά με τις απαιτήσεις
του Κ.Ο.Κ., όπως αναφορικά με την ασφάλεια και τον
αναγκαίο εξοπλισμό.
6. α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου των
υπολοίπων Μ.Ε. (μη καινουργών) απαιτείται η διενέργεια
ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παραγράφου 10
του παρόντος.
β. Για τα υπόλοιπα Μ.Ε. μη καινουργή, για τα οποία
δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει
ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται
η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή
στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία
καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών της παραγράφου 10 του παρόντος.
7. Το αντικείμενο του ελέγχου τεχνικής επάρκειας Μηχανημάτων Έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργου.
8. Ο έλεγχος τεχνικής επάρκειας των Μ.Ε. διενεργείται
από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με την διαδικασία
της υπ’ αρ. 3354/91/8.2.2001 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 149) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020 όπως κάθε φορά
ισχύει.
9. Οι υπάλληλοι ή συνεργάτες, του πιστοποιουμένου
κατά τις ανωτέρω προβλέψεις Φορέα διενέργειας τεχνικών ελέγχων επάρκειας Μηχανημάτων Έργου, οι οποίοι
θα προβαίνουν στον σχετικό τεχνικό έλεγχο, απαιτείται
να είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
το αντικείμενο και τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής
επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν
τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.
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11. Αναπτύσσεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου
όλων των Μηχανημάτων Έργων της Επικράτειας. Στην
Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται στοιχεία που
αφορούν στα μηχανήματα έργου και μεταπίπτουν εγγραφές που ήδη τηρούνται στο υφιστάμενο Μητρώο
Μηχανημάτων Έργων.
12. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται
οι Εγκρίσεις Τύπου των Μηχανημάτων Έργου, τα στοιχεία ταξινόμησης των Μηχανημάτων Έργου, καθώς και
οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Επιπλέον, καταχωρούνται και τηρούνται τα οικονομικά στοιχεία των μηχανημάτων έργου.
13. Στην Εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών,
καθώς και εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Διευθύνσεων
Τεχνικών Έργων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων για απευθείας καταχώρηση στοιχείων αρμοδιότητάς
τους, καθώς και για εκτύπωση διοικητικών εγγράφων
μέσω της Εφαρμογής.
14. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα
ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες του
Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). Με απόφαση των Υπουργών
Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και
λειτουργία της ανωτέρω Εφαρμογής.
15. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου
τεχνικής επάρκειας Μ.Ε. και τροποποιείται αναλογικά
η με αριθμ. πρωτ. οικ 21867/26.9.2016 (3276 Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών».
4. Προστίθεται άρθρο 87Α στον ν. 2696/ 1999, Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 87Α
Ταξινόμηση και έκδοση πρώτης άδειας
κυκλοφορίας στη χώρα Οχημάτων
Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ταξινόμηση
και η έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα
των καινούργιων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού
Σκοπού, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ.
29949/1841/28.9.2009 (Β΄ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018,
καθώς και αυτών που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε
χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη χώρα μας ως
μεταχειρισμένα, διενεργείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας».
5. Προστίθεται άρθρο 90Α στον ν. 2696/ 1999, Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:
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«Άρθρο 90Α
1. Επαναταξινόμηση και χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων στη
Χώρα Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού, τα οποία μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη ταξινομηθεί
στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Χώρας και τους έχουν χορηγηθεί άδεια και
πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Για τη χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις
δικαιολογητικών, απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
2. Η επαναταξινόμηση των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης –
Ειδικού Σκοπού γίνεται μετά από την οριστική διαγραφή
τους από το Μητρώο Μηχανημάτων Έργου που τηρείται
στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η οριστική διαγραφή των ήδη κυκλοφορούντων
Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού ολοκληρώνεται με την έκδοση βεβαίωσης ενημέρωσης του Μητρώου Μηχανημάτων Έργου από την αρμόδια Υπηρεσία
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η οποία προϋποθέτει την εξόφληση όλων των οφειλόμενων τελών χρήσης.
3. Ακολούθως τα οχήματα επαναταξινομούνται στις
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο προηγούμενο άρθρο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής
του παρόντος».
6. Προστίθεται άρθρο 90Β στον ν. 2696/1999, Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 90Β
Πρόσκληση για επαναταξινόμηση
των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού
1. Όλα τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού,
τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και
τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας
Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται σε χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:
α. Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου
ή έγκριση ταξινόμησης επαναταξινομούνται εντός ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Τα υπόλοιπα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί
έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων, επαναταξινομούνται βάσει προγράμματος επαναταξινόμησης που
καθορίζεται με απόφασή του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών.
2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναταξινόμησης των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού απαγορεύεται η κυκλοφορία με πινακίδες
Μηχανημάτων Έργων των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης -
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Ειδικού Σκοπού για τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν
πραγματοποιήθηκε η επαναταξινόμησή τους».
7. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 87Α, 90Α και
90Β, αρχίζει από:
α. την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, ως προς τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων για την πρώτη ταξινόμηση, επαναταξινόμηση και μεταβίβαση οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που εκδίδεται με εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 2, 20, 53, 84, 87, 88 του ν. 2696/1999 με
τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
(Α΄57) και
β. την τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 86Α, 87Α, 90Α και 90Β της υπ’ αριθμ. οικ.
3763/111/27.5.2015 (Β΄ 1163) απόφασης Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 58
Ρυθμίσεις θεμάτων σιδηροδρομικών υποδομών
1. Η διάταξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 12
του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 όπως προστέθηκε με την
υποπαράγραφο ΙΒ.2 περίπτωσης 5 του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια
λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31.12.2025.
Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των
εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόμο αρμόδια
αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόμενη από τα πιο
κάτω δικαιολογητικά:
(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση
αδείας εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις,
(ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
(iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμοδίων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει
την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης
του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης,
(iv) υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
σχετικά με τη βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού
σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης
οικοδομικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαιώσεις ή
αποφάσεις της περιπτώσεως δ` της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας,
(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται και
(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μονάδα έχει
εγκατάσταση υγραερίου.
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, εντός τριάντα (30) ημε-
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ρών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τρεις (3) μήνες πριν από τη
λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται
από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην κατά νόμο
αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά
για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.
Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των
προσωρινών αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί ως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα
σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι 31.12.2025».
2. Στην υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 ως ισχύει μετά την τροποποίησή
της με το άρθρο 99 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) προστίθεται
εδάφιο iii) ως εξής:
«iii) Η έκδοση αδειών οικοδομής για οικοδομικές εργασίες, ενδεικτικά προσθήκες, επεκτάσεις, συντήρηση,
βελτίωση, επισκευή, μετασκευή και εκσυγχρονισμό των
πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, επί των ακινήτων που περιγράφονται στην κοινή
υπουργική απόφαση 1661/2013 των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1993),
καθώς και επί κάθε ακινήτου που ανήκει ή διαχειρίζεται
η «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες
Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 και
χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.».
Άρθρο 59
Τροποποίηση της εταιρείας
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε».
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4539/2018 (Α΄
89) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εποπτεία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.».
2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4539/2018
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.» είναι ενδεκαμελές, δεν συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποτελείται από:
α) τον Δήμαρχο Αθηναίων, ως Πρόεδρο, β) ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων
της εταιρείας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, που υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, και ζ) πέντε (5) μέλη που
υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αθηναίων, εκ των οποίων τα τρία (3) προέρχονται από
την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη και τα υπόλοιπα
από τις λοιπές παρατάξεις.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο
διάστημα».
«3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
γίνεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, παύονται αζημίως
για το Δημόσιο και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.», με
κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών».
3. Το άρθρο 4 του ν. 4539/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο
1. Η λειτουργία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» υποβοηθείται από το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο (Γ.Τ.Σ.),
το οποίο συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη, που ορίζονται
για τριετή θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από
γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων.
2. Τα μέλη του Γ.Τ.Σ. πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέματα ενδιαφέροντος
της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
3. Το Γ.Τ.Σ. γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για θέματα του σκοπού και
των αρμοδιοτήτων της. Το προς γνωμοδότηση ζήτημα
τίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και απευθύνεται, με την ταυτόχρονη θέση προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, προς όλα τα μέλη του
Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, τα οποία δύνανται
να αποφανθούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Οι γνωμοδοτήσεις του Γ.Τ.Σ., ατομικές ή συλλογικές, δεν δεσμεύουν
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις αποφάσεις
του».
4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση
της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.», προκειμένου να προσαρμόσει το καταστατικό της, σύμφωνα με τη διάταξη
της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 4539/2018, στον
παρόντα νόμο. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
καταχώριση της παραπάνω τροποποίησης καταστατικού
στο ΓΕΜΗ, εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4539/2018, με την
οποία διορίζεται Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την έκδοση
της απόφασης αυτής λήγει αυτοδικαίως η θητεία των
ήδη υπηρετούντων μελών αζημίως για το Δημόσιο και
την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
Άρθρο 60
Τροποποίηση διάταξης
ενδοϋπουργικής κινητικότητας
Στο άρθρο 33 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) τίθεται νέα
παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής και η υφιστάμενη
παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6:
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«5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν
να διενεργούνται μεταξύ των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημόσιων επιχειρήσεων ή ανώνυμων
εταιρειών, άπαντα εποπτείας του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
μεταφορές δικηγόρων υπηρετούντων με παγία αντιμισθία όλων των ανωτέρω φορέων και υπηρεσιών, κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, κατόπιν
δημοσιεύσεως σχετικής προσκλήσεως για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλέψεις της παραγράφου 6
του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου».
Άρθρο 61
Ρύθμιση οφειλών Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών
Δαπάνες μισθωμάτων και κοινοχρήστων κτηρίων
στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, παρελθόντων ετών, που δεν εξοφλήθηκαν, λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων, κατά το έτος γέννησης της υποχρέωσης, δύνανται να εκκαθαρισθούν,
επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής των
σχετικών αξιώσεων, σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του εν λόγω Φορέα του τρέχοντος έτους.
Οι δαπάνες του προηγουμένου εδαφίου εκκαθαρίζονται
κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων
διατάξεων του π.δ. 80/2016.
Άρθρο 62
Ρυθμίσεις Ο.Α.Σ.Π.
1. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄, 258) προστίθεται παράγραφος ΣΤ΄ ως εξής:
«ΣΤ. Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) που συστάθηκε με τον ν. 1349/1983
(Α΄ 52) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, αποτελεί δημόσιο ερευνητικό φορέα
και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και
εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, β) τον Διευθυντή
και το Επιστημονικό Συμβούλιό του και γ) την ανάληψη
και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων του. Ο εν λόγω φορέας εξακολουθεί να υπάγεται
στον Ο.Α.Σ.Π. και το διοικητικό συμβούλιου του Ο.Α.Σ.Π.,
ασκεί εποπτεία ως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ζητήματα προσαρμογής του Θεσμικού Πλαισίου
του Ο.Α.Σ.Π. στον παρόντα νόμο ρυθμίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αρμοδίου για ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας και
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις
του παραπάνω άρθρου έχουν ισχύ από την ημερομηνία
ισχύος του ν. 4310/2014».
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Άρθρο 63
Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών
Το άρθρο 73 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών νομικών προσώπων
Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
νομικών προσώπων, τα οποία εκτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, και εφόσον δεν
έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο λειτουργικών εξόδων
στις αποφάσεις ένταξης των έργων τους σε επιχειρησιακά προγράμματα ή στις εγκριτικές αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να καλύπτονται από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εγγραφή διακριτού ενάριθμου
έργου ανά Εποπτευόμενο Φορέα. Ο προϋπολογισμός
των δαπανών αυτών ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις
εκατό (4%) επί του προϋπολογισμού των εκτελούμενων
έργων που δεν έχουν την παραπάνω σχετική πρόβλεψη.
Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και έργα σε εξέλιξη
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου».
Άρθρο 64
Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του
του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 72), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«α. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, ο οποίος απαιτείται
να είναι απόφοιτος ανώτατης σχολής. Ο καθορισμός των
αποδοχών ή αποζημιώσεων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ως αντικαταστάθηκε και ισχύει
με την παράγραφο 1 του άρθρου 210 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167), οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπου στις
διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών».
Άρθρο 65
Διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό
οδικό δίκτυο
1. Η διακοπή της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού
δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι
1 α και β του π.δ. 209/1998, απαγορεύεται.
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2. Κατ’ εξαίρεση, η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί με φορείς που είναι αρμόδιοι για την
λειτουργία ή/και την συντήρηση τμημάτων του Βασικού
Εθνικού Οδικού Δικτύου και αποκλειστικά υπό τους εκεί
προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία
έκταση.
3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου
2, σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου της παραγράφου 1 του παρόντος, συνεπεία δυσμενών καιρικών
φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής
για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ώρας, επιβάλλονται, στις υπαίτιες υπηρεσίες του δημοσίου ή δημοσίων
νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με
τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω
δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, κυρώσεις
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν
άρθρο, εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε
στη διακοπή κυκλοφορίας.
4. Εντός τριών (3) ημερών από τη διαπίστωση της
διακοπής της κυκλοφορίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης. Αντικείμενο
του έργου της Επιτροπής Διερεύνησης αποτελεί η διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της
κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο, ο επιμερισμός και καταλογισμός τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών
στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας
ή/και συντήρησης της υποδομής, στις υπηρεσίες του
Δημοσίου ή δημόσιων νομικών προσώπων ή/και τους
χρήστες της υποδομής.
5. Η Επιτροπή Διερεύνησης συγκροτείται από τρία (3)
τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Στην επιτροπή μετέχουν:
(α) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών,
(β) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
(γ) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με
θητεία δύο (2) ετών με απόφαση του οικείου Υπουργού.
Στην ως άνω απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών δύναται να προβλέπεται η επικούρηση της
Επιτροπής Διερεύνησης από εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους ή πραγματογνώμονες.
6. Προς τον σκοπό επιτέλεσης του έργου της, η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να πραγματοποιεί αυτοψίες,
να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
φορείς και να ζητεί από αυτούς κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να συνδράμουν την Επιτροπή Διερεύνησης
θέτοντας αμελλητί στην διάθεσή της κάθε στοιχείο και
έγγραφο που είναι αναγκαίο ή που ζητείται από αυτήν
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η μη χορήγηση
των ζητηθέντων στοιχείων προς την Επιτροπή από τις
αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.
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7. Το έργο της Επιτροπής Διερεύνησης ολοκληρώνεται
το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
είκοσι (20) ημερών από την συγκρότηση της με την σύνταξη και υποβολή σχετικού πορίσματος στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω προθεσμία δύναται
να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών σε περίπτωση που τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου
της Επιτροπής Διερεύνησης κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος αυτής.
8. Εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης
προκύπτουν πράξεις ή παραλήψεις φορέων λειτουργίας ή/και συντήρησης τμημάτων του βασικού εθνικού
δικτύου ή δημόσιων νομικών προσώπων που δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, ή ευθύνες χρηστών της
υποδομής, που συνετέλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην διακοπή της κυκλοφορίας, επιβάλλεται σε αυτούς
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ή του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αρμοδίου οργάνου
διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη
βαρύτητα του περιστατικού. Το ύψος του διοικητικού
προστίμου καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη της
διάρκειας διακοπής της κυκλοφορίας, της έκτασης και
των συνεπειών αυτής, καθώς και του βαθμού υπαιτιότητας εκάστου εμπλεκομένου φορέα ή προσώπου. Το
διοικητικό πρόστιμο της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων
οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
9. Εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης
προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων κινείται η
διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 66
Ρύθμιση για την κάλυψη της δαπάνης
κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων
της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1γ του άρθρου 7
του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) καταργείται και προστίθενται
νέα εδάφια ως ακολούθως:
«Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει μέσω
του έργου: «Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό
Σκαραμαγκά». Το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, ως αυτό θα προσδιοριστεί
σύμφωνα με τα συναφώς εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), θα αναληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και
θα προέλθει από το προϊόν της πρώτης δόσης του τιμήματος της αγοραπωλησίας των μετοχών της «Ελληνικό
Α.Ε.», όταν αυτό καταβληθεί σύμφωνα με την εν λόγω
συμφωνία, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και κυρωθεί με
τον ν. 4422/2016 (Α΄ 181). Για τον σκοπό αυτό και κατά
παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 14
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να
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μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό με τίτλο «Συνεισφορές
Φορέων για την εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.» αρ. 23/2348001.
Αντιστοίχως, θα ενταχθεί έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), με προϋπολογισμό το
συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των
νέων εγκαταστάσεων και φορέα χρηματοδότησης το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εκταμίευση του ποσού
από τον παραπάνω λογαριασμό (23/2348001) θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εργασιών και οι
ετήσιες πληρωμές του έργου θα διατίθενται με ισόποση
επιπλέον ενίσχυση του συνολικού ορίου δαπάνης, του
εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κάθε έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται
να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής τυχόν αδιάθετων υπολοίπων και άλλες τεχνικές
λεπτομέρειες».
Άρθρο 67
Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα
και τις εγκαταστάσεις εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
1. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές) που
έχουν ανεγερθεί, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος νόμου, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε
καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), όπως
αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Α΄ και αποτυπώνονται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα. Για
τη νομιμότητά τους εκδίδονται σχετικές διαπιστωτικές
πράξεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά
από εισήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., συνοδευόμενη από
τα περιγράμματα των εν λόγω εγκαταστάσεων, τεχνική
έκθεση μηχανικού, καθώς και το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζόμενων και
των οριζόμενων στα άρθρα 10 και 12 του ν. 3028/2002
(Α΄ 153), καθώς και στο άρθρο 7 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167). Οι διαπιστωτικές πράξεις αυτές δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια και εν
γένει κτίσματα και κατασκευές.
2. Οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις επέχουν θέση
άδειας κατεδάφισης, κατά τροποποίηση της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012,
όπως ισχύει, για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και
κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί
ως διατηρητέα ή διατηρούμενα και αποτυπώνονται ως
τέτοια στον σχετικό πρωτότυπο Χάρτη του άρθρου 1
του από 28.02.2018 προεδρικού διατάγματος (ΑΑΠ 35)
και στην υπ’ αριθμ. 28796/07.05.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 181), καθώς και το κτίριο επί της
συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και 27ης (πρώην ΛΕΚ).
3.α. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών τα οποία
απαριθμούνται στο Παράρτημα Β΄ διενεργείται πριν
από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο
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άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως
αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016
(Α΄ 181). Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα
λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές - πλην
όσων απαριθμούνται στο Παράρτημα Β΄- δύναται να
υλοποιείται τμηματικά και/ή ενιαία για περισσότερα
από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και
διενεργείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την
έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ανωτέρω
προθεσμία μπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για
άλλα πέντε (5) έτη.
3.β. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει
κτισμάτων και κατασκευών, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Β΄, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», μετά την υποβολή των προβλεπόμενων κατωτέρω, υπό 3.γ., δικαιολογητικών και διενεργείται από και με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού, όπως αυτοί ορίζονται στην από 14.11.2014
Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική
Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016,
εντός χρονικού διαστήματος που θα προσδιοριστεί με
την απόφαση αυτή. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι πληρούται ο σκοπός
του παρόντος και δύναται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση
των μετοχών, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 2 του ν. 4422/2016. Η εκτέλεση των
εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει
κτίσματα και κατασκευές –πλην όσων απαριθμούνται
στο Παράρτημα Β΄- διενεργείται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» ή ειδικούς διαδόχους της.
3.γ. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης
υποβάλλονται, υποχρεωτικά, στο Γραφείο Ελληνικού του
άρθρου 6 του ν. 4062/2012, με δυνατότητα υποβολής
αυτών ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει
κτίσματα και κατασκευές:
αα) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
ββ) Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και αδρανών υλικών.
γγ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων
για τις υπηρεσίες του επιβλέποντος μηχανικού.
3.δ. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.γ. του παρόντος εκδίδονται διαπιστωτικές
πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού, εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση των οποίων ή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου
της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των
εργασιών κατεδάφισης. Οι διαπιστωτικές πράξεις του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να εκδίδονται ενιαίες
για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα
και κατασκευές.
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4. Είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων κτιρίων και
εν γένει κτισμάτων και κατασκευών μέχρι την έναρξη
εκτέλεσης των σχετικών εργασιών κατεδάφισης:
αα. Των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου
Κοσμά έως την, υλοποιούμενη κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.
ββ. Των κτιρίων σωματείων ΑΜΕΑ, έως την δημιουργία νέου χώρου στέγασης αυτών εντός του ακινήτου,
με προδιαγραφές αντίστοιχες των χώρων που σήμερα
χρησιμοποιούν.
γγ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται η
Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τη μετεγκατάστασή
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του ν. 4062/2012, όπως αυτή προστέθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4081/2012
(Α΄ 184), καθώς και της παράγραφο 2.7 xi του άρθρου 2
της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών
(ΣΑΜ) για την απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως
αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016.
δδ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία
της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, έως την αντικατάστασή τους.
εε. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία
του Εκθεσιακού Κέντρου της Πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Ξιφασκίας και του ανοιχτού χώρου στάθμευσής του.
5. Είναι δυνατή η χρήση των κτιρίων όπου στεγάζονται προσωρινά οι υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (αρχαιολογικές
αποθήκες και εργαστήρια συντήρησης του ΥΠΠΟΑ), έως
την οριστική μετεγκατάστασή τους σε χώρο εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου όπου επιτρέπονται οι πολιτιστικές χρήσεις σύμφωνα με τους όρους της παράγραφο 9
του άρθρου 18 της υπ’ αρίθμ. 109171ΕΞ2019/02.10.2019
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Β΄ 3687/03.10.2019).
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4638/2019
1. Από την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου του
άρθρου 2 του ν. 4638/2019 (Α΄181) καταργείται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων
σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες
μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή
παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα,
νομή και κατοχή τους».
2. Από την παράγραφο 2 του άρθρου πέμπτου του άρθρου 2 του ν. 4638/2019, οι λέξεις «οπότε και επέρχονται
οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς»
διαγράφονται.
Άρθρο 69
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
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α. Τα άρθρα 1 έως και 32 (Μέρος Α΄) του ν. 4568/2018
(Α΄ 178).
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014
(Α΄ 22).
γ. Η υπουργική απόφαση Α14/οικ.2315/121/2007
(Β΄ 88), όπως ισχύει.
δ. Τα άρθρα 39 και 46 του ν. 4530/2018 (Α΄59), καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο
τρόπο θέματα που διέπονται από το παρόν.
Άρθρο 70
Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α
του ν. 2682/1999
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34
του ν. 2682/1999 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ),
δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 20% εκ των ως άνω
αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται στους
υπηρετούντες κατόχους άδειας κατά τον ΕΚ 373/2017
και τις εθνικές κείμενες διατάξεις, το προκύπτον από το
κλάσμα των κατειλημμένων από υπηρετούντες κατόχους
άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνολο των κατειλημμένων οργανικών θέσεων, σε ίσα μερίσματα.
Στο προσωπικό του κλάδου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατοχής άδειας και της πραγματικής άσκησης του έργου και των δικαιωμάτων της, καταβάλλεται μέρισμα έως 75% του αντίστοιχου μερίσματος των
κατόχων άδειας, το οποίο καλύπτεται από τα ως άνω
αδιάθετα ποσά».
2. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
34 του ν. 2682/1999, όπως ισχύει, η φράση «έως 5%»
αντικαθίσταται από τη φράση «έως 4%».
3. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί ποσοστό έως 19% του
συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. Το ποσό
καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα, στους υπηρετούντες
υπαλλήλους του κλάδου, χωρίς άλλη προϋπόθεση».
4. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999, όπως
ισχύει, η φράση «έως ποσοστό 57%» αντικαθίσταται από
τη φράση «έως ποσοστό 54%».
Άρθρο 71
Τροποποίηση του ν. 4530/2018
και του π.δ. 79/2004
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70
του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης
παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022».
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70
του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) καταργείται.
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3. Στο τέλος του άρθρου 6 του π.δ. 79/2004 με τίτλο
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως
και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και
Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α΄ 62), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου
παροχής υγρών και αερίων καυσίμων δημόσιας χρήσης
από νόμιμους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών
λεωφορείων, εφόσον:
α) το πρατήριο χωροθετείται σε ανεξάρτητο γήπεδο
ή σε ανεξάρτητο τμήμα οικοπέδου του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, σε ανεξάρτητο τμήμα αυτού,
β) το πρατήριο διαθέτει περίφραξη στο κοινό όριο με
τον σταθμό, ώστε να μην υφίσταται εσωτερική δίοδος
επικοινωνίας των χώρων του πρατηρίου και του σταθμού,
γ) το πρατήριο διαθέτει διαφορετική κυκλοφοριακή
σύνδεση από τον σταθμό,
δ) το πρατήριο διαθέτει ανεξάρτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον λοιπό σταθμό και
(ε) τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν
την αδειοδότηση των πρατηρίων δημόσιας χρήσης,
κατ’ εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης και με
την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται προς τις ισχύουσες
χρήσεις γης».
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4067/2012
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι αρμοδιότητες
της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών ασκούνται από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την
έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης της υψομετρικής
μελέτης οδών».
Άρθρο 73
Παράταση συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δεκαοκτώ (18) ατόμων όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών Νομού Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191),
παρατείνονται αυτοδίκαια για οκτώ (8) μήνες από τη
λήξη τους.
Άρθρο 74
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

530

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATERAERODROMEMANUAL)
Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ίδρυσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη
των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:
1. Πίνακα περιεχόμενων
2. Λίστα σελίδων
3. Διανομή
4. Ορισμούς
5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει:
α) σκοπό της ίδρυσης του υδατοδρομίου,
β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του
6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η εν γένει δομή του υδατοδρομίου.
7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτιριακές και
λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι
περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις, καθώς και
το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή
τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής
επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών ή φορτίου και
οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για
τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (WATERAERODROMEMANUAL)
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. Ορισμούς
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 περιγράφονται 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. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτιριακές και
λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι
περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις, καθώς και
το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή
τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.
8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής
επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και οι θέσεις του
εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση
των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.
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 επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου.
12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης.
13. Διαδικασία επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη και
την αναχώρηση επιβατών.
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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 παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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.
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 από τον 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 περίπτωση μη επιβίβασης-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής).

532

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

• 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. Τις εν λόγω υπηρεσίες δύναται να παρέχει ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου εφόσον διαθέτει σχετική άδεια του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (ν.3707/2008) με το δεόντως εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ίδιον προσωπικό ασφαλείας
σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.
• 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 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 την 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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
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 Αναμενόμενου 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) κ.λπ. (αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 6),
• πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (birdstrike).
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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.
γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (MedicalEmergencies).
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 παράλιων
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 στις οποίες απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
φορείς).
5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (Local Standby) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
(ΕΣΚΕ)
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency) Ενέργειες:
Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος
Λιμενικής Αρχής
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 ΕΣΚΕ 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 ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος
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Λιμενικής Αρχής
Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.
Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης στις οποίες δεν εμπλέκεται υδροπλάνο
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του υδατοδρομίου
Προσαρτήματα στο παράρτημα III
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 κ.λπ.
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 π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λπ.
α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Βάσει: ΠΔ 2018, ΦΕΚ 35 ΑΑΠ 1.03.2018, “Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
Περιφέρειας Αττικής”.
Συμπεριλαμβάνει επιπροσθέτως:
- Τρία Διατηρητέα Κτίρια στο Κάτω Ελληνικό (αρ. 28796/07.05.2013, ΑΑΠ 181),
- Κτίριο επί της συμβολής των οδών 27ης και Ελ.Βενιζέλου (βάσει της παρούσας
νομοθετική διάταξης)

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Βάσει:
ΦΕΚ ΑΑΠ 256/2.11.2017 «Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου
περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού- Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα
Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής»

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Βάσει:
1.ΦΕΚ Β΄ 184Β /8.7.1957, αναδημοσίευση ΦΕΚ 265Β / 1.10.1957, «Περί κηρύξεως
αρχαιολογικών χώρων Αττικής»
2.ΦΕΚ ΑΑΠ 223/9.11.2015, «Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά,
Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής»

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Βάσει:
1. Υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/5.6.2009 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού (ΑΑΠ 400/13.8.2009)
2. ΚΥΑ Εφαρμογής του ΣΟΑ υπ’ αριθ. 74502 ΕΞ 2019/3-7-2019 ΕΜΠ (2792 Β’)
«Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, και των
περιβαλλοντικών όρων αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 93298 ΕΞ
2019/28-8-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3294 Β΄).

Βάσει:
1. ΠΔ 2018, ΦΕΚ 35 ΑΑΠ 1.03.2018, “Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
Περιφέρειας Αττικής”.
2. ΚΥΑ Εφαρμογής του ΣΟΑ υπ’ αριθ. 74502 ΕΞ 2019/3-7-2019 ΕΜΠ (2792 Β’)
«Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, και των
ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
περιβαλλοντικών όρων αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 93298 ΕΞ
2019/28-8-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3294 Β΄).
3. ΚΥΑ Εφαρμογής του ΣΟΑ Υπ’ αριθ. 109171 ΕΞ2019/ 03.10.2019 (ΦΕΚ.3687)
«Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2,
Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5, Α-Π6 και ΠΜ-Π1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου
Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων της εφαρμογής του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές».
ΛΟΙΠΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

2

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

3

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

4

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

5

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

6

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

7

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

8

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

9

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

10

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

11

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

12

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

13

ΚΤΙΡΙΟ

-

14

ΚΤΙΡΙΟ

-

15

ΚΤΙΡΙΟ

-

16

ΚΤΙΡΙΟ

-

17

ΚΤΙΡΙΟ

-

18

ΚΤΙΡΙΟ

-

19

ΚΤΙΡΙΟ

-

20

ΚΤΙΡΙΟ

-

21

ΚΤΙΡΙΟ

-

22

ΚΤΙΡΙΟ

-

23

ΚΤΙΡΙΟ

-

24

ΚΤΙΡΙΟ

-

25

ΚΤΙΡΙΟ

-

26

ΚΤΙΡΙΟ

-

27

ΚΤΙΡΙΟ

-

28

ΚΤΙΡΙΟ

-

29

ΚΤΙΡΙΟ

-

30

ΚΤΙΡΙΟ

-

31

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

32

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

33

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

34

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

35

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

36

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

37

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

38

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

39

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

40

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

41

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

42

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

43

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

44

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

45

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

46

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

47

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

48

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

49

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

50

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

51

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

52

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

53

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

54

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

55

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

56

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

57

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

58

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

59

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

60

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

61

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

62

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

63

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

64

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

65

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

66

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

67

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

68

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

69

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

70

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

71

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

72

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

73

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

74

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

75

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

76

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

77

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

78

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

79

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

80

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

81

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

82

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

83

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

84

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

85

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

86

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

87

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

88

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

89

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

90

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

91

ΚΤΙΡΙΟ

-

92

ΚΤΙΡΙΟ

-

93

ΚΤΙΡΙΟ

-

94

ΚΤΙΡΙΟ

-

95

ΚΤΙΡΙΟ

-

96

ΚΤΙΡΙΟ

-

97

ΚΤΙΡΙΟ

-

98

ΚΤΙΡΙΟ

-

99

ΚΤΙΡΙΟ

-

100

ΚΤΙΡΙΟ

-

101

ΚΤΙΡΙΟ

-

102

ΚΤΙΡΙΟ

-

103

ΚΤΙΡΙΟ

-

104

ΚΤΙΡΙΟ

-

105

ΚΤΙΡΙΟ

-

106

ΚΤΙΡΙΟ

-

107

ΚΤΙΡΙΟ

-

108

ΚΤΙΡΙΟ

-

109

ΚΤΙΡΙΟ

-

110

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

111

ΚΤΙΡΙΟ

-

112

ΚΤΙΡΙΟ

-

113

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

114

ΚΤΙΡΙΟ

-

115

ΚΤΙΡΙΟ

-

116

ΚΤΙΡΙΟ

-

117

ΚΤΙΡΙΟ

-

118

ΚΤΙΡΙΟ

-

119

ΚΤΙΡΙΟ

-

120

ΚΤΙΡΙΟ

-

121

ΚΤΙΡΙΟ

-

122

ΚΤΙΡΙΟ

-

123

ΚΤΙΡΙΟ

-

124

ΚΤΙΡΙΟ

-

125

ΚΤΙΡΙΟ

-

126

ΚΤΙΡΙΟ

-

127

ΚΤΙΡΙΟ

-

128

ΚΤΙΡΙΟ

-

129

ΚΤΙΡΙΟ

-

130

ΚΤΙΡΙΟ

-

131

ΚΤΙΡΙΟ

-

132

ΚΤΙΡΙΟ

-

133

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

134

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

135

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

136

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

137

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

138

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

139

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

140

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

141

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

142

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

143

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

144

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

145

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

146

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

147

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

148

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

149

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

150

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

151

ΚΤΙΡΙΟ

-

152

ΚΤΙΡΙΟ

-

153

ΚΤΙΡΙΟ

-

154

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

155

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

156

ΚΤΙΡΙΟ

-

157

ΚΤΙΡΙΟ

-

158

ΚΤΙΡΙΟ

-

159

ΚΤΙΡΙΟ

-

160

ΚΤΙΡΙΟ

-

161

ΚΤΙΡΙΟ

-

162

ΚΤΙΡΙΟ

-

163

ΚΤΙΡΙΟ

-

164

ΚΤΙΡΙΟ

-

165

ΚΤΙΡΙΟ

-

166

ΚΤΙΡΙΟ

-

167

ΚΤΙΡΙΟ

-

168

ΚΤΙΡΙΟ

-

169

ΚΤΙΡΙΟ

-

170

ΚΤΙΡΙΟ

-

171

ΚΤΙΡΙΟ

-

172

ΚΤΙΡΙΟ

-

173

ΚΤΙΡΙΟ

-

174

ΚΤΙΡΙΟ

-

175

ΚΤΙΡΙΟ

-

176

ΚΤΙΡΙΟ

-

177

ΚΤΙΡΙΟ

-

178

ΚΤΙΡΙΟ

-

179

ΚΤΙΡΙΟ

-

180

ΚΤΙΡΙΟ

-

181

ΚΤΙΡΙΟ

-

182

ΚΤΙΡΙΟ

-

183

ΚΤΙΡΙΟ

-

184

ΚΤΙΡΙΟ

-

185

ΚΤΙΡΙΟ

-

186

ΚΤΙΡΙΟ

-

187

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

537

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

538



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

188

ΚΤΙΡΙΟ

-

189

ΚΤΙΡΙΟ

-

190

ΚΤΙΡΙΟ

-

191

ΚΤΙΡΙΟ

-

192

ΚΤΙΡΙΟ

-

193

ΚΤΙΡΙΟ

-

194

ΚΤΙΡΙΟ

-

195

ΚΤΙΡΙΟ

-

196

ΚΤΙΡΙΟ

-

197

ΚΤΙΡΙΟ

-

198

ΚΤΙΡΙΟ

-

199

ΚΤΙΡΙΟ

-

200

ΚΤΙΡΙΟ

-

201

ΚΤΙΡΙΟ

-

202

ΚΤΙΡΙΟ

-

203

ΚΤΙΡΙΟ

-

204

ΚΤΙΡΙΟ

-

205

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

206

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

207

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

208

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

209

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

210

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

211

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

212

ΔΕΞΑΜΕΝΗ -

213

ΚΤΙΡΙΟ

-

214

ΚΤΙΡΙΟ

-

215

ΚΤΙΡΙΟ

-

216

ΚΤΙΡΙΟ

-

217

ΚΤΙΡΙΟ

-

218

ΚΤΙΡΙΟ

-

219

ΚΤΙΡΙΟ

-

220

ΚΤΙΡΙΟ

-

221

ΚΤΙΡΙΟ

-

222

ΚΤΙΡΙΟ

-

223

ΚΤΙΡΙΟ

-

224

ΚΤΙΡΙΟ

-

225

ΚΤΙΡΙΟ

-

226

ΚΤΙΡΙΟ

-

227

ΚΤΙΡΙΟ

-

228

ΚΤΙΡΙΟ

-

229

ΚΤΙΡΙΟ

-

230

ΚΤΙΡΙΟ

-

231

ΚΤΙΡΙΟ

-

232

ΚΤΙΡΙΟ

-

233

ΚΤΙΡΙΟ

-

234

ΚΤΙΡΙΟ

-

235

ΚΤΙΡΙΟ

-

236

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

237

ΚΤΙΡΙΟ

-

238

ΚΤΙΡΙΟ

-

239

ΚΤΙΡΙΟ

-

240

ΚΤΙΡΙΟ

-

241

ΚΤΙΡΙΟ

-

242

ΚΤΙΡΙΟ

-

243

ΚΤΙΡΙΟ

-

244

ΚΤΙΡΙΟ

-

245

ΚΤΙΡΙΟ

-

246

ΚΤΙΡΙΟ

-

247

ΚΤΙΡΙΟ

-

248

ΚΤΙΡΙΟ

-

249

ΚΤΙΡΙΟ

-

250

ΚΤΙΡΙΟ

-

251

ΚΤΙΡΙΟ

-

252

ΚΤΙΡΙΟ

-

253

ΚΤΙΡΙΟ

-

254

ΚΤΙΡΙΟ

-

255

ΚΤΙΡΙΟ

-

256

ΚΤΙΡΙΟ

-

257

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

258

ΚΤΙΡΙΟ

-

259

ΚΤΙΡΙΟ

-

260

ΚΤΙΡΙΟ

-

261

ΚΤΙΡΙΟ

-

262

ΚΤΙΡΙΟ

-

263

ΚΤΙΡΙΟ

-

264

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΜΥ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

265

ΚΤΙΡΙΟ

-

266

ΚΤΙΡΙΟ

-

267

ΚΤΙΡΙΟ

-

268

ΚΤΙΡΙΟ

-

269

ΚΤΙΡΙΟ

-

270

ΛΥΟΜΕΝΟ

-

271

ΚΤΙΡΙΟ

-

272

ΚΤΙΡΙΟ

-

273

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

274

ΚΤΙΡΙΟ

-

275

ΚΤΙΡΙΟ

-

276

ΚΤΙΡΙΟ

-

277

ΚΤΙΡΙΟ

-

278

ΚΤΙΡΙΟ

-

279

ΚΤΙΡΙΟ

-

280

ΚΤΙΡΙΟ

-

281

ΚΤΙΡΙΟ

-

282

ΚΤΙΡΙΟ

-

283

ΚΤΙΡΙΟ

-

284

ΚΤΙΡΙΟ

-

285

ΚΤΙΡΙΟ

-

286

ΚΤΙΡΙΟ

-

287

ΚΤΙΡΙΟ

-

288

ΚΤΙΡΙΟ

-

289

ΚΤΙΡΙΟ

-

290

ΚΤΙΡΙΟ

-

291

ΚΤΙΡΙΟ

-

292

ΚΤΙΡΙΟ

-

293

ΚΤΙΡΙΟ

-

294

ΚΤΙΡΙΟ

-

295

ΚΤΙΡΙΟ

-

296

ΚΤΙΡΙΟ

-

297

ΚΤΙΡΙΟ

-

298

ΚΤΙΡΙΟ

-

299

ΚΤΙΡΙΟ

-

300

ΚΤΙΡΙΟ

-

301

ΚΤΙΡΙΟ

-

302

ΚΤΙΡΙΟ

-

303

ΚΤΙΡΙΟ

-

304

ΚΤΙΡΙΟ

-

305

ΚΤΙΡΙΟ

-

306

ΚΤΙΡΙΟ

-

307

ΚΤΙΡΙΟ

-

308

ΚΤΙΡΙΟ

-

309

ΚΤΙΡΙΟ

-

310

ΚΤΙΡΙΟ

-

311

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

312

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

313

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

314

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

315

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

316

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

317

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

318

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

319

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

320

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

321

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

322

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

323

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

324

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

325

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

326

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

327

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

328

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

329

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

330

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

331

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

332

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

333

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

334

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

335

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

336

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

337

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

338

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

339

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

340

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

341

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΕΜΥ

539

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

540



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

342

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

343

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

344

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

345

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

346

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

347

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

348

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

349

ΚΤΙΡΙΟ

-

350

ΚΤΙΡΙΟ

-

351

ΚΤΙΡΙΟ

-

352

ΚΤΙΡΙΟ

-

353

ΚΤΙΡΙΟ

-

354

ΚΤΙΡΙΟ

-

355

ΚΤΙΡΙΟ

-

356

ΚΤΙΡΙΟ

-

357

ΚΤΙΡΙΟ

-

358

ΚΤΙΡΙΟ

-

359

ΚΤΙΡΙΟ

-

360

ΚΤΙΡΙΟ

-

361

ΚΤΙΡΙΟ

-

362

ΚΤΙΡΙΟ

-

363

ΚΤΙΡΙΟ

-

364

ΚΤΙΡΙΟ

-

365

ΚΤΙΡΙΟ

-

366

ΚΤΙΡΙΟ

-

367

ΚΤΙΡΙΟ

-

368

ΚΤΙΡΙΟ

-

369

ΚΤΙΡΙΟ

-

370

ΚΤΙΡΙΟ

-

371

ΚΤΙΡΙΟ

-

372

ΚΤΙΡΙΟ

-

373

ΚΤΙΡΙΟ

-

374

ΚΤΙΡΙΟ

-

375

ΚΤΙΡΙΟ

-

376

ΚΤΙΡΙΟ

-

377

ΚΤΙΡΙΟ

-

378

ΚΤΙΡΙΟ

-

379

ΚΤΙΡΙΟ

-

380

ΚΤΙΡΙΟ

-

381

ΚΤΙΡΙΟ

-

382

ΚΤΙΡΙΟ

-

383

ΚΤΙΡΙΟ

-

384

ΚΤΙΡΙΟ

-

385

ΚΤΙΡΙΟ

-

386

ΚΤΙΡΙΟ

-

387

ΚΤΙΡΙΟ

-

388

ΚΤΙΡΙΟ

-

389

ΚΤΙΡΙΟ

-

390

ΚΤΙΡΙΟ

-

391

ΚΤΙΡΙΟ

-

392

ΚΤΙΡΙΟ

-

393

ΚΤΙΡΙΟ

-

394

ΚΤΙΡΙΟ

-

395

ΚΤΙΡΙΟ

-

396

ΚΤΙΡΙΟ

-

397

ΚΤΙΡΙΟ

-

398

ΚΤΙΡΙΟ

-

399

ΚΤΙΡΙΟ

-

400

ΚΤΙΡΙΟ

-

401

ΚΤΙΡΙΟ

-

402

ΚΤΙΡΙΟ

-

403

ΚΤΙΡΙΟ

-

404

ΚΤΙΡΙΟ

-

405

ΚΤΙΡΙΟ

-

406

ΚΤΙΡΙΟ

-

407

ΚΤΙΡΙΟ

-

408

ΚΤΙΡΙΟ

-

409

ΚΤΙΡΙΟ

-

410

ΚΤΙΡΙΟ

-

411

ΚΤΙΡΙΟ

-

412

ΚΤΙΡΙΟ

-

413

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

414

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

415

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

416

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

417

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

418

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

419

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

420

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

421

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

422

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

423

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

424

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

425

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

426

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

427

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

428

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

429

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

430

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

431

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

432

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

433

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

434

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

435

ΚΤΙΡΙΟ

-

436

ΚΤΙΡΙΟ

-

437

ΚΤΙΡΙΟ

-

438

ΚΤΙΡΙΟ

-

439

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

440

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

441

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

442

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

443

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

444

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

445

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

446

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

447

ΚΤΙΡΙΟ

-

448

ΚΤΙΡΙΟ

-

449

ΚΤΙΡΙΟ

-

450

ΚΤΙΡΙΟ

-

451

ΚΤΙΡΙΟ

-

452

ΚΤΙΡΙΟ

-

453

ΚΤΙΡΙΟ

-

454

ΚΤΙΡΙΟ

-

455

ΚΤΙΡΙΟ

-

456

ΚΤΙΡΙΟ

-

457

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

458

ΚΤΙΡΙΟ

-

459

ΚΤΙΡΙΟ

-

460

ΚΤΙΡΙΟ

-

461

ΚΤΙΡΙΟ

-

462

ΚΤΙΡΙΟ

-

463

ΚΤΙΡΙΟ

-

464

ΚΤΙΡΙΟ

-

465

ΚΤΙΡΙΟ

-

466

ΚΤΙΡΙΟ

-

467

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

468

ΚΤΙΡΙΟ

-

469

ΚΤΙΡΙΟ

-

470

ΚΤΙΡΙΟ

-

471

ΚΤΙΡΙΟ

-

472

ΚΤΙΡΙΟ

-

473

ΚΤΙΡΙΟ

-

474

ΚΤΙΡΙΟ

-

475

ΚΤΙΡΙΟ

-

476

ΚΤΙΡΙΟ

-

477

ΚΤΙΡΙΟ

-

478

ΚΤΙΡΙΟ

-

479

ΚΤΙΡΙΟ

-

480

ΚΤΙΡΙΟ

-

481

ΚΤΙΡΙΟ

-

482

ΚΤΙΡΙΟ

-

483

ΚΤΙΡΙΟ

-

484

ΚΤΙΡΙΟ

-

485

ΚΤΙΡΙΟ

-

486

ΚΤΙΡΙΟ

-

487

ΚΤΙΡΙΟ

-

488

ΚΤΙΡΙΟ

-

489

ΚΤΙΡΙΟ

-

490

ΚΤΙΡΙΟ

-

491

ΚΤΙΡΙΟ

-

492

ΚΤΙΡΙΟ

-

493

ΚΤΙΡΙΟ

-

494

ΚΤΙΡΙΟ

-

495

ΚΤΙΡΙΟ

-

541
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542



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

496

ΚΤΙΡΙΟ

-

497

ΚΤΙΡΙΟ

-

498

ΚΤΙΡΙΟ

-

499

ΚΤΙΡΙΟ

-

500

ΚΤΙΡΙΟ

-

501

ΚΤΙΡΙΟ

-

502

ΚΤΙΡΙΟ

-

503

ΚΤΙΡΙΟ

-

504

ΚΤΙΡΙΟ

-

505

ΚΤΙΡΙΟ

-

506

ΚΤΙΡΙΟ

-

507

ΚΤΙΡΙΟ

-

508

ΚΤΙΡΙΟ

-

509

ΚΤΙΡΙΟ

-

510

ΚΤΙΡΙΟ

-

511

ΚΤΙΡΙΟ

-

512

ΚΤΙΡΙΟ

-

513

ΚΤΙΡΙΟ

-

514

ΚΤΙΡΙΟ

-

515

ΚΤΙΡΙΟ

-

516

ΚΤΙΡΙΟ

-

517

ΚΤΙΡΙΟ

-

518

ΚΤΙΡΙΟ

-

519

ΚΤΙΡΙΟ

-

520

ΚΤΙΡΙΟ

-

521

ΚΤΙΡΙΟ

-

522

ΚΤΙΡΙΟ

-

523

ΚΤΙΡΙΟ

-

524

ΚΤΙΡΙΟ

-

525

ΚΤΙΡΙΟ

-

526

ΚΤΙΡΙΟ

-

527

ΚΤΙΡΙΟ

-

528

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

529

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

530

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

531

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

532

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

533

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

534

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

535

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

536

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

537

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

538

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

539

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

540

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

541

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

542

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

543

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

544

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

545

ΚΤΙΡΙΟ

-

546

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

547

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

548

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

549

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

550

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

551

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

552

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

553

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

554

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

555

ΚΤΙΡΙΟ

-

556

ΚΤΙΡΙΟ

-

557

ΚΤΙΡΙΟ

-

558

ΚΤΙΡΙΟ

-

559

ΚΤΙΡΙΟ

-

560

ΚΤΙΡΙΟ

-

561

ΚΤΙΡΙΟ

-

562

ΚΤΙΡΙΟ

-

563

ΚΤΙΡΙΟ

-

564

ΚΤΙΡΙΟ

-

565

ΚΤΙΡΙΟ

-

566

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

567

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

568

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

569

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

570

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

571

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

572

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

573

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

574

ΚΤΙΡΙΟ

-

575

ΚΤΙΡΙΟ

-

576

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

577

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

578

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

579

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

580

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΤΡΑΜ

581

ΚΤΙΡΙΟ

-

582

ΚΤΙΡΙΟ

-

583

ΚΤΙΡΙΟ

-

584

ΚΤΙΡΙΟ

-

585

ΚΤΙΡΙΟ

-

586

ΚΤΙΡΙΟ

-

587

ΚΤΙΡΙΟ

-

588

ΚΤΙΡΙΟ

-

589

ΚΤΙΡΙΟ

-

590

ΚΤΙΡΙΟ

-

591

ΚΤΙΡΙΟ

-

592

ΚΤΙΡΙΟ

-

593

ΚΤΙΡΙΟ

-

594

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

595

ΚΤΙΡΙΟ

-

596

ΚΤΙΡΙΟ

-

597

ΚΤΙΡΙΟ

-

598

ΚΤΙΡΙΟ

-

599

ΚΤΙΡΙΟ

-

600

ΚΤΙΡΙΟ

-

601

ΚΤΙΡΙΟ

-

602

ΚΤΙΡΙΟ

-

603

ΚΤΙΡΙΟ

-

604

ΚΤΙΡΙΟ

-

605

ΚΤΙΡΙΟ

-

606

ΚΤΙΡΙΟ

-

607

ΚΤΙΡΙΟ

-

608

ΚΤΙΡΙΟ

-

609

ΚΤΙΡΙΟ

-

610

ΚΤΙΡΙΟ

-

611

ΚΤΙΡΙΟ

-

612

ΚΤΙΡΙΟ

-

613

ΚΤΙΡΙΟ

-

614

ΚΤΙΡΙΟ

-

615

ΚΤΙΡΙΟ

-

616

ΚΤΙΡΙΟ

-

617

ΚΤΙΡΙΟ

-

618

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

619

ΚΤΙΡΙΟ

-

620

ΚΤΙΡΙΟ

-

621

ΚΤΙΡΙΟ

-

622

ΚΤΙΡΙΟ

-

623

ΚΤΙΡΙΟ

-

624

ΚΤΙΡΙΟ

-

625

ΚΤΙΡΙΟ

-

626

ΚΤΙΡΙΟ

-

627

ΚΤΙΡΙΟ

-

628

ΚΤΙΡΙΟ

-

629

ΚΤΙΡΙΟ

-

630

ΚΤΙΡΙΟ

-

631

ΚΤΙΡΙΟ

-

632

ΚΤΙΡΙΟ

-

633

ΚΤΙΡΙΟ

-

634

ΚΤΙΡΙΟ

-

635

ΚΤΙΡΙΟ

-

636

ΚΤΙΡΙΟ

-

637

ΚΤΙΡΙΟ

-

638

ΚΤΙΡΙΟ

-

639

ΚΤΙΡΙΟ

-

640

ΚΤΙΡΙΟ

-

641

ΚΤΙΡΙΟ

-

642

ΚΤΙΡΙΟ

-

643

ΚΤΙΡΙΟ

-

644

ΚΤΙΡΙΟ

-

645

ΚΤΙΡΙΟ

-

646

ΚΤΙΡΙΟ

-

647

ΚΤΙΡΙΟ

-

648

ΚΤΙΡΙΟ

-

649

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

543

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

544

Τεύχος A’ 30/12.02.2020



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

650

ΚΤΙΡΙΟ

-

651

ΚΤΙΡΙΟ

-

652

ΚΤΙΡΙΟ

-

653

ΚΤΙΡΙΟ

-

654

ΚΤΙΡΙΟ

-

655

ΚΤΙΡΙΟ

-

656

ΚΤΙΡΙΟ

-

657

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ 27ΗΣ

658

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ 27ΗΣ

659

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ 27ΗΣ

660

ΚΤΙΡΙΟ

-

661

ΚΤΙΡΙΟ

-

662

ΚΤΙΡΙΟ

-

663

ΚΤΙΡΙΟ

-

664

ΚΤΙΡΙΟ

-

665

ΚΤΙΡΙΟ

-

666

ΚΤΙΡΙΟ

-

667

ΚΤΙΡΙΟ

-

668

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

669

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

670

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

671

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

672

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

673

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

674

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

675

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

676

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

677

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

678

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

679

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

680

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

681

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

682

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

683

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

684

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

685

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

686

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

687

ΚΤΙΡΙΟ

-

688

ΚΤΙΡΙΟ

-

689

ΚΤΙΡΙΟ

-

690

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

691

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

692

ΚΤΙΡΙΟ

-

693

ΚΤΙΡΙΟ

-

694

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

695

ΚΤΙΡΙΟ

-

696

ΥΠΟΣΤΕΓΟ

-

697

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

698

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

699

ΚΤΙΡΙΟ

-

700

ΚΤΙΡΙΟ

-

701

ΚΤΙΡΙΟ

-

702

ΚΤΙΡΙΟ

-

703

ΚΤΙΡΙΟ

-

704

ΚΤΙΡΙΟ

-

705

ΚΤΙΡΙΟ

-

706

ΚΤΙΡΙΟ

-

707

ΚΤΙΡΙΟ

-

708

ΚΤΙΡΙΟ

-

709

ΚΤΙΡΙΟ

-

710

ΚΤΙΡΙΟ

-

711

ΚΤΙΡΙΟ

-

712

ΚΤΙΡΙΟ

-

713

ΚΤΙΡΙΟ

-

714

ΚΤΙΡΙΟ

-

715

ΚΤΙΡΙΟ

-

716

ΚΤΙΡΙΟ

-

717

ΚΤΙΡΙΟ

-

718

ΚΤΙΡΙΟ

-

719

ΚΤΙΡΙΟ

-

720

ΚΤΙΡΙΟ

-

721

ΚΤΙΡΙΟ

-

722

ΚΤΙΡΙΟ

-

723

ΚΤΙΡΙΟ

-

724

ΚΤΙΡΙΟ

-

725

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

726

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΗ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

727

ΚΤΙΡΙΟ

-

728

ΚΤΙΡΙΟ

-

729

ΚΤΙΡΙΟ

-

730

ΚΤΙΡΙΟ

-

731

ΚΤΙΡΙΟ

-

732

ΚΤΙΡΙΟ

-

733

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

734

ΚΤΙΡΙΟ

-

735

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

736

ΚΤΙΡΙΟ

-

737

ΚΤΙΡΙΟ

-

738

ΚΤΙΡΙΟ

-

739

ΚΤΙΡΙΟ

-

740

ΚΤΙΡΙΟ

-

741

ΚΤΙΡΙΟ

-

742

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

743

ΚΤΙΡΙΟ

-

744

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

745

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

746

ΚΤΙΡΙΟ

-

747

ΚΤΙΡΙΟ

-

749

ΚΤΙΡΙΟ

-

750

ΚΤΙΡΙΟ

-

751

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

752

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

753

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

754

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

755

ΚΤΙΡΙΟ

-

756

ΚΤΙΡΙΟ

-

757

ΚΤΙΡΙΟ

-

758

ΚΤΙΡΙΟ

-

759

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

760

ΚΤΙΡΙΟ

-

761

ΚΤΙΡΙΟ

-

762

ΚΤΙΡΙΟ

-

763

ΚΤΙΡΙΟ

-

764

ΚΤΙΡΙΟ

-

765

ΚΤΙΡΙΟ

-

766

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

767

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

768

ΚΤΙΡΙΟ

-

769

ΚΤΙΡΙΟ

-

770

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

771

ΚΤΙΡΙΟ

-

772

ΚΤΙΡΙΟ

-

773

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

774

ΚΤΙΡΙΟ

-

775

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

776

ΚΤΙΡΙΟ

-

777

ΚΤΙΡΙΟ

-

778

ΚΤΙΡΙΟ

-

779

ΚΤΙΡΙΟ

-

780

ΚΤΙΡΙΟ

-

781

ΚΤΙΡΙΟ

-

782

ΚΤΙΡΙΟ

-

783

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

784

ΚΤΙΡΙΟ

-

785

ΚΤΙΡΙΟ

-

786

ΚΤΙΡΙΟ

-

787

ΚΤΙΡΙΟ

-

788

ΚΤΙΡΙΟ

-

789

ΚΤΙΡΙΟ

-

790

ΚΤΙΡΙΟ

-

791

ΚΤΙΡΙΟ

-

792

ΚΤΙΡΙΟ

-

793

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

794

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

795

ΚΤΙΡΙΟ

-

796

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

797

ΚΤΙΡΙΟ

-

798

ΚΤΙΡΙΟ

-

799

ΚΤΙΡΙΟ

-

800

ΚΤΙΡΙΟ

-

801

ΚΤΙΡΙΟ

-

802

ΚΤΙΡΙΟ

-

803

ΚΤΙΡΙΟ

-

804

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΔΑΠ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΔΑΠ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΔΑΠ

545

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

546



ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

805

ΚΤΙΡΙΟ

-

806

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

807

ΚΤΙΡΙΟ

-

808

ΚΤΙΡΙΟ

-

809

ΚΤΙΡΙΟ

-

810

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

811

ΚΤΙΡΙΟ

-

812

ΚΤΙΡΙΟ

-

813

ΚΤΙΡΙΟ

-

814

ΚΤΙΡΙΟ

-

815

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

816

ΚΤΙΡΙΟ

-

817

ΚΤΙΡΙΟ

-

818

ΚΤΙΡΙΟ

-

819

ΚΤΙΡΙΟ

-

820

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

821

ΚΤΙΡΙΟ

-

822

ΚΤΙΡΙΟ

-

823

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

824

ΚΤΙΡΙΟ

-

825

ΚΤΙΡΙΟ

-

826

ΚΤΙΡΙΟ

-

827

ΚΤΙΡΙΟ

-

828

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

829

ΚΤΙΡΙΟ

-

830

ΚΤΙΡΙΟ

-

831

ΚΤΙΡΙΟ

-

832

ΚΤΙΡΙΟ

-

833

ΚΤΙΡΙΟ

-

834

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

835

ΚΤΙΡΙΟ

-

836

ΚΤΙΡΙΟ

-

837

ΚΤΙΡΙΟ

-

838

ΚΤΙΡΙΟ

-

839

ΚΤΙΡΙΟ

-

840

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

841

ΚΤΙΡΙΟ

-

842

ΚΤΙΡΙΟ

-

843

ΚΤΙΡΙΟ

-

844

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

845

ΚΤΙΡΙΟ

-

846

ΚΤΙΡΙΟ

-

847

ΚΤΙΡΙΟ

-

848

ΚΤΙΡΙΟ

-

849

ΚΤΙΡΙΟ

-

850

ΚΤΙΡΙΟ

-

851

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

852

ΚΤΙΡΙΟ

-

853

ΚΤΙΡΙΟ

-

854

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

855

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

856

ΚΤΙΡΙΟ

-

857

ΚΤΙΡΙΟ

-

858

ΚΤΙΡΙΟ

-

859

ΚΤΙΡΙΟ

-

860

ΚΤΙΡΙΟ

-

861

ΚΤΙΡΙΟ

-

862

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

863

ΚΤΙΡΙΟ

-

864

ΚΤΙΡΙΟ

-

865

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

866

ΚΤΙΡΙΟ

-

867

ΚΤΙΡΙΟ

-

868

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

869

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

870

ΚΤΙΡΙΟ

-

871

ΚΤΙΡΙΟ

-

872

ΚΤΙΡΙΟ

-

873

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

874

ΚΤΙΡΙΟ

-

875

ΚΤΙΡΙΟ

-

876

ΚΤΙΡΙΟ

-

877

ΚΤΙΡΙΟ

-

878

ΚΤΙΡΙΟ

-

879

ΚΤΙΡΙΟ

-

880

ΚΤΙΡΙΟ

-

881

ΚΤΙΡΙΟ

-

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ

882

ΚΤΙΡΙΟ

-

883

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

884

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

885

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

886

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

887

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

888

ΚΤΙΡΙΟ

-

889

ΚΤΙΡΙΟ

-

890

ΚΤΙΡΙΟ

-

891

ΚΤΙΡΙΟ

-

892

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

893

ΚΤΙΡΙΟ

-

894

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

895

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

896

ΚΤΙΡΙΟ

-

897

ΚΤΙΡΙΟ

-

898

ΚΤΙΡΙΟ

-

899

ΚΤΙΡΙΟ

-

900

ΚΤΙΡΙΟ

-

901

ΚΤΙΡΙΟ

-

902

ΚΤΙΡΙΟ

-

903

ΚΤΙΡΙΟ

-

904

ΚΤΙΡΙΟ

-

905

ΚΤΙΡΙΟ

-

906

ΚΤΙΡΙΟ

-

908

ΚΤΙΡΙΟ

-

909

ΚΤΙΡΙΟ

-

911

ΚΤΙΡΙΟ

-

912

ΚΤΙΡΙΟ

-

913

ΚΤΙΡΙΟ

-

914

ΚΤΙΡΙΟ

-

915

ΚΤΙΡΙΟ

-

916

ΚΤΙΡΙΟ

-

917

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

918

ΚΤΙΡΙΟ

-

919

ΚΤΙΡΙΟ

-

920

ΚΤΙΡΙΟ

-

921

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

922

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

923

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

924

ΚΤΙΡΙΟ

-

925

ΚΤΙΡΙΟ

-

926

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

927

ΚΤΙΡΙΟ

-

928

ΚΤΙΡΙΟ

-

929

ΚΤΙΡΙΟ

-

930

ΚΤΙΡΙΟ

-

931

ΚΤΙΡΙΟ

-

932

ΚΤΙΡΙΟ

-

933

ΚΤΙΡΙΟ

-

934

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

935

ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

936

ΚΤΙΡΙΟ

-

937

ΚΤΙΡΙΟ

-

938

ΚΤΙΡΙΟ

-

939

ΚΤΙΡΙΟ

-

940

ΚΤΙΡΙΟ

-

941

ΚΤΙΡΙΟ

-

942

ΚΤΙΡΙΟ

-

943

ΚΤΙΡΙΟ

-

944

ΚΤΙΡΙΟ

-

945

ΚΤΙΡΙΟ

-

946

ΚΤΙΡΙΟ

-

947

ΚΤΙΡΙΟ

-

948

ΚΤΙΡΙΟ

-

949

ΚΤΙΡΙΟ

-

950

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

951

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

952

ΚΤΙΡΙΟ

-

953

ΚΤΙΡΙΟ

-

954

ΚΤΙΡΙΟ

955
956

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΔΑΠ

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ

957
958

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

-

ΚΤΙΡΙΟ

-

959

-

960

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ

ΜΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

547
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548

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΟΓΚΟΥ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
961


ΤΥΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού κ.α.α.
Υφυπουργός Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Επικρατείας

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

562

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 30/12.02.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000301202200096*

