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Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρο-

μίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μετα-

φορών 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 χο-
ρηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος, προκειμένου να προβεί στις προβλεπό-
μενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή του 
συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδα-
τοδρομίου. 

β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που 
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του παρόντος, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκ-
μετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί 
και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, έχει ολο-
κληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσε-
ων 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 υδατο-
δρομίου, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση 
του υδατοδρομίου.

2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών με-
ταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό 
αερομεταφορέα.

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

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

5. «Απαγορευμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορι-
σμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις 
ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτή-
ση 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 πρόσω-
πα δημόσιου δικαίου, καθώς και οι φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, οι Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσω-
πα 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 Αερο-
πορίας (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 πολι-
τικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

10. «Ζώνη ελέγχου (CTR)»: ελεγχόμενος εναέριος χώ-
ρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από την επιφά-
νεια 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.)»: μετεωρο-
λογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορα-
τότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής 
νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα 
ελάχιστα όρια.

13. «Περιορισμένη περιοχή»: εναέριος χώρος καθορι-
σμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις 
ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση 
αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδι-
κές προϋποθέσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 εμπο-
ρευματικές μεταφορές» καταργείται η παράγραφος 1, 
αντικαθίσταται η παράγραφος 2 και αναριθμείται σε πα-
ράγραφο 1, τροποποιείται η παράγραφος 3 και αναριθ-
μείται 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 χορη-
γούνται 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 αντικα-
τάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδή-
ποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή 
αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου 
αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβο-
λή επιπλέον εισφοράς.

2. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους 
χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπο-
ρεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές απο-
θήκευσης 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 εμπο-
ρευματικές 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 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. 

1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιό-
δου χορηγούνται νέες άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. («αρχι-
κή 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 εκ-
δίδονται 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.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφο-
ρέα 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 ει-
σφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων 
αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτού του άρθρου, επιβάλ-
λεται 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 επι-
πλέον 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 τράπε-
ζες 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 παρακαταθή-
κης 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 κεφά-
λαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του 
πρώτου εδαφίου ή 

(δ) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχεί-
ρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νό-
μιμα 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 κυκλοφό-
ρησαν 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 με-
ταφορικές 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. αυτο-
κινήτου, που κυκλοφόρησε πριν από την έναρξη ισχύος 
του ν. 3887/2010 κατόπιν αποχαρακτηρισμού επιτρέπε-
ται 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 φορτη-
γών 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 ιδιω-
τικής χρήσεως” και των τροποποιητικών και συμπλη-
ρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972» τρο-
ποποιούνται 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 βιοποριστι-
κό 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 Χρή-
σεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και 
τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με 
δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την Επικράτεια στα πα-
ραπάνω 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 αυ-
τοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέ-
χρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκα-
τόν 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. 

3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιο-
ρίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε 
επαγγελματίες αγρότες, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέ-
κτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή 
δασικών επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριό-
τητα 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 ιδιω-
τικής χρήσης, μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου 
οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλι-
μου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρό-
σωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό 
εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί 
η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότη-
τας. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, 
υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορί-
ζεται 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 λεπτομέ-
ρεια για την εφαρμογή της διάταξης. 

4. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιω-
τικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμ-
μων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδο-
σκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης 
συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφι-
κών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, 
αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών, δασικών, καθώς και 
σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτι-
κών - 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 χιλι-
όγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό 
βάρος. ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα 
σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμε-
νο 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 περισ-
σοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, 
υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών 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 Υπηρε-
σίας, 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 αναγγε-
λίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια ή εγ-
γραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση 
της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτεί-
ται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ΄ της 
παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή 
αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορ-
τηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται 
στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των ερ-
γασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικο-
νομική 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 ακαθάρι-
στων 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 κυκλο-
φορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής 
Χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων σε 
μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτο-
ρεία 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 Υποδο-
μών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα 
οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχα-
νήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των 
επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγ-
γελματία. 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 προη-
γουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο 
από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογρα-
φικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου 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, κα-
ταβάλλεται 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 

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 κα-
ταβολή 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 ημε-
ρομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση 
αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οι πινακίδες του αυτο-
κινήτου, 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 παρό-
ντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, 
τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προ-
ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και 
διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύ-
ονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος 
αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσό-
μενα 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 απορριμμά-
των δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη Χώρα, μόνον 
εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρ-
θρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις 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 Μετα-
φορών, 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 διαδικα-
σία, 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. αυ-
τοκινήτων αυτής της κατηγορίας.

13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις 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 ανεξάρ-
τητων 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 ανεξάρ-
τητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος 
των πινακίδων. 
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14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών 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 βεβαι-
ώνεται 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 λει-
τουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατά-
ξεις» (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 Οχη-
μάτων (ΚΤΕΟ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ένας 
από τους οποίους είναι τεχνικός και

β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπη-
ρεσίας 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 εκπρο-
σώπους της περίπτωσης α΄.

Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών είτε 
αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο ΜΚΕ δύναται να συμ-
μετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής 
του ΜΚΕ, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή από-
φαση 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 λε-
πτομέρεια.

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που εκ-
δίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων 
υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των ΜΚΕ, καθώς και 
ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρε-
σιών που μπορούν να συμμετέχουν στα ΜΚΕ.

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, συγκροτείται κάθε φορά το ΜΚΕ από υπαλλή-
λους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό 
πίνακα. 

5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρ-
μοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη 
και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών. 
Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικη-
τικών 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 ποι-
νή 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 Υποδο-
μών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρ-
μόδιου Υπουργού μπορεί να μειώνεται το χρονικό διά-
στημα 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 περί-
πτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Εάν πρόκει-
ται 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 οχή-
ματος έως ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του 
οχήματος επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνει-
ακές 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 υπό-
λοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 

8. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που 
επιβάλλονται από τα ΜΚΕ περιέρχονται στην οικεία Πε-
ριφέρεια 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%) περιέρ-
χεται ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό».

2. Στο άρθρο 4Α του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) «Οργάνωση 
και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημά-
των - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 49) αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 
1α, τροποποιείται η παράγραφος 2, καταργείται η πα-
ράγραφος 4 και το άρθρο 4Α διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 4Α
Διοικητικά πρόστιμα

1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μετα-
φορών που προβλέπονται σε αυτόν τον νόμο και στις 
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδό-
τησή 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 υποχρε-

ώσεις 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 τετρακό-

σια πενήντα (450) ευρώ,
στον υπεύθυνο φόρτωσης: από πεντακόσια πενήντα 

(550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ,
στους λοιπούς συμμετέχοντες, ανάλογα με τις υποχρε-

ώσεις 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 τετρα-
κόσια 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 υποχρε-

ώσεις 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 πενή-

ντα (250) ευρώ,
στον οδηγό: από είκοσι (20) έως ογδόντα (80) ευρώ.
2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημά-

των τους καταλογίζεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο 
που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου 
οχήματος, το διοικητικό πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη κα-
ταλογίζεται στον μισθωτή.

3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις 
παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρη-

σιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε 
περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό, υπεύ-
θυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής».

3. Το άρθρο 4Β του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λει-
τουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4Β 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συ-
ναρμόδιου 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 λεωφο-
ρεία 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 με-
ταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιό-
δους 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 Κανο-
νισμό (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 χρησι-
μοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμ-
φωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ, όπως ισχύει κάθε φορά και 
ενσωματώνεται στην εθνική - νομοθεσία,

ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρ-
τωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή 
τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 
τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλο-
φορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και ενω-
σιακή νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,

στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέρ-
γεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγ-
γελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική 
Επικράτεια για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλ-
ληλότητας.

1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι διοι-
κητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στα στοιχεία 
αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γε-
νική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων, 
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στις άδειες και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και στις 
άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράτ-
τονται με φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκού-
μενα 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 παραβά-
σεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, 
εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων 
του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε πα-
ράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται 
σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση 
υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την κα-
ταβολή 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 συ-
ναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις 
αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά 
με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώ-
ρους 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 Μεταφο-
ρών 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 απαι-
τήσεις εκπαίδευσης και η διαδικασία πιστοποίησης των 
ελεγκτών που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου». 

4. Στον ν. 3446/2006 (Α΄ 49) μετά το άρθρο 4Β προστί-
θεται 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 δη-
μιουργούν εύλογες υποψίες για την ύπαρξη συσκευής ή 
διάταξης ή λογισμικού παραποίησης των καταγραφών 
του ταχογράφου, οι αρχές ελέγχου μπορούν να κατευθύ-
νουν 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 εγκε-

κριμένα συνεργεία ταχογράφων να διεξαγάγουν τους 
ελέγχους των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, καθώς και ελέγχους για ανί-
χνευση παρουσίας συσκευών ή διάταξης ή λογισμικού 
παραποίησης. 

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 ελέγ-
χου. Η κίνηση του οχήματος επιτρέπεται μετά την απο-
κατάσταση 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 Φορολο-
γική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδο-
τικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.

1. Ειδικά για την αποξένωση Δ.Χ. αυτοκινήτου ισχύ-
ουν 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, χορη-
γείται 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 τιμολό-
γιο 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 χορηγεί-
ται 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 άρ-
θρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). Οι βεβαιώσεις της 
παραγράφου 1 δεν απαιτούνται για την επιστροφή 
φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης στον πωλη-
τή 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, Εσωτε-
ρικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθο-
ρίζεται 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, Συντα-
ξιοδοτικές 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 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημο-
σίευση της απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη 
ισχύος των άρθρων 23 έως 28, σύμφωνα με το προηγού-
μενο 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 δι-
αθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να 
εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε 
κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης στο όνομα του μισθω-
τή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

2. Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που πε-
ριέχει 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 μί-
σθωση αφορά όχημα κατηγορίας EUROV, EURO 5 ή με-
ταγενέστερων 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 μίσθω-
σης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή. 
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερη των δύο (2) ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιεί-
ται στις φορολογικές αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία. 

4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυ-
κλοφορία ως εξής: 

α. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του μι-
σθωτή με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο-
ρών 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 «ΜΙΣ-

ΘΩΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ….ΕΚΜΙΣΘΩ-
ΤΗΣ...», όπου προσδιορίζονται η ακριβής ημερομηνία 
λήξης της μίσθωσης (ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία 
του εκμισθωτή.

δδ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των πα-
ρατηρήσεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση «ΤΕ-
ΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ….». 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκ-
δοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημόσιας χρήσης.

5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση μίσθωσης 
ανάριθμου οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μετα-
βολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών, εφόσον για το μισθωμένο όχημα προ-
βλέπεται 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 μί-
σθωσης, 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 σύμ-
βασης γίνεται σχετική καταχώριση από την Υπηρεσία 
Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο φύλλο του βιβλι-
αρίου μεταβολών. 

6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημόσι-
ας 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 συ-

ναίνεση 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 σχε-
τικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ανά-
ριθμων 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 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, 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 λε-
πτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτη-
ρίων και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων επί της τιμής 
αυτών. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί συντελεστές κομί-
στρου, 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 παρό-
μοια 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 δρο-
μολογίων, η προβλεπόμενη κίνηση επιβατών, οι τοπικές 
συνθήκες λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ., οι δαπάνες λειτουρ-
γίας, εκμετάλλευσης και απόσβεσης της αξίας των λεω-
φορείων, οι γενικές δαπάνες λειτουργίας των φορέων 
παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα ελευθέρας ή μειω-
μένης τιμής εισιτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 99/1990 
(Α΄ 109) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και το εύλο-
γο 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 φο-
ρέα 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-

μένων κομίστρων ή ελεύθερης διακίνησης με τις εκτε-
λούμενες τακτικές αστικές ή υπεραστικές γραμμές, μπο-
ρούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς παροχής 
συγκοινωνιακού έργου ή τις Ομοσπονδίες αυτών, με τις 
οποίες καθορίζονται η παρεχόμενη έκπτωση επί του κα-
θορισμένου 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 υπη-
ρεσίες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζε-
ται και αναπροσαρμόζεται το κόμιστρο για την εξυπηρέ-
τηση άγονων γραμμών νήσων οι οποίες δεν εξυπηρετού-
νται 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. καθορί-
ζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Τα λεωφορεία που 
εξυπηρετούν αστικές γραμμές εξοπλίζονται με κατάλ-
ληλα μηχανήματα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτή-
ματος 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 υπε-
ραστικών γραμμών.

7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου 
εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης 
που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινω-
νίες, 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 αυ-
τών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστι-
κό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορί-
ζονται 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 Πανελ-
λαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) 
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπε-
ραστικών 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 Μεταφο-
ρών ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παρο-
χής 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 σύμ-
φωνα 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 κτιρια-
κών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών 
και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων 
υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επι-
σκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών 
λεωφορείων,

β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό 
(α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλι-
σμού διακίνησης υλικών,

γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων 
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχα-
νοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου 
λογισμικού,

δ. την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λε-
ωφορείων 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, διατί-
θεται 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 πιστώ-
σεων διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύ-
σεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί 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 εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 
4 του άρθρου αυτού.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προ-
γραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄ 
και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθε-
ται 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 

κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπερι-
λαμβανομένου, 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 δη-
μοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνέ-
νωση 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 μεταχειρισμέ-
νων 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 Μετα-
φορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δι-
καιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του νόμου 
αυτού.

5. Για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορεί-
ων 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 κυκλοφορή-
σει, 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 περί-
πτωση (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 πε-
ρίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται 
σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τιμής κτήσης αυτών. 

β. Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέ-
χρι 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 Μετα-
φορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δι-
καιολογητικά, 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 κυ-
κλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή με-
ταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε (5) ετών από του έτους 
κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυ-
κλοφορίας επί μια τριετία από το έτος ταξινόμησής του, 
του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών 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 αστι-
κά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφο-
ρία 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 λεωφο-
ρεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και 
μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί 
του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά εξο-
πλισμό 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. Θεσ-
σαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συ-
στήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συ-
στήματα 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 ευθύ-
νες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία 
επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νο-
μοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Πε-
ριφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστι-
κής 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 Συμβουλί-
ου 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 λεω-
φορείων 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.

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 εδά-
φιο, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 δια-
μορφώνεται 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 εμφά-

νιση, 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, πρακτο-
ρεία 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 πανελ-
λαδικού συστήματος κρατήσεων θέσεων, όπως αυτό 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του πα-
ρόντος 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 μικροδε-
μάτων,

θ. μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμ-
ματισμένου 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 δε-
μάτων και φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων,
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ιγ. απαγορεύουν τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρη-
κτικών υλών,

ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περι-
πτώσεων 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 Συνέλευ-
ση των μετόχων.

2. Μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. είναι τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, 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 ετή-

σιου 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, διαπι-
στώνονται παραβάσεις που τιμωρούνται από τον Ποινι-
κό Κώδικα, η Γενική Συνέλευση ενημερώνει τις αρμόδιες 
εισαγγελικές αρχές.

αγ. Μία φορά, κάθε τρία χρόνια, για την εκλογή προέ-
δρου και λοιπών μελών του Δ.Σ., καθώς και των αναπλη-
ρωματικών 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 προ-
κειμένου να ενημερωθεί αυτό για σοβαρά και συγκεκρι-
μένα θέματα, καθώς και για την έκθεση του διενεργού-
μενου 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 περί-
πτωση 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 πε-
ριλαμβάνει απαραιτήτως το οίκημα, τη χρονολογία και 
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης, αναρτάται δε σε εμφανή θέση των γραφεί-
ων του Κ.Τ.Ε.Λ., επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

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 εκπροσώ-
πησης 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 υπό-
ψη ως ακέραιο ποσοστό ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

Κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπεί στη Γενική Συ-
νέλευση 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 πα-
ρέχεται 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 παρά-
γραφο 4.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρ-
τία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν 
το 1/3 των προαναφερόμενων ψήφων. Αν και στην επα-
ναληπτική 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 εκλο-
γή 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 του-
λάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων του 
Κ.Τ.Ε.Λ.). Σε αυτήν την περίπτωση εκλέγεται από τη Γε-
νική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με 
αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογής νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχου-
σας 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 άρ-
θρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Ειδικός λογαριασμός

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποί-
ηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., 
καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ., επι-
βάλλεται 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 ει-
σφορά 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 Ταμι-
ευτήριο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η λει-
τουργία 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 υπό-
λοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού 
των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥ-
ΛΕ» 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 αποκλειστι-
κά για την ανανέωση του στόλου, σύμφωνα με τις ειδι-
κότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 
του παρόντος.

γ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) τηρείται σε ειδικό λο-
γαριασμό 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 συ-
ντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσε-
ων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.

δ. Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να μεταφέρονται από τον ένα 

λογαριασμό στον άλλον, με απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης 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 παραγρά-
φου 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 προβλεπόμε-
νων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος 
ενισχύσεων, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι 
κατέβαλαν εμπροθέσμως την ως άνω εισφορά. Αν η ει-
σφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δεν έχει 
εμπρόθεσμα καταβληθεί, το ποσό αυτής καταλογίζεται 
σε βάρος του υπόχρεου Κ.Τ.Ε.Λ., βεβαιώνεται ως δημό-
σιο 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 κα-
ταλογισμού 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 υπό-
χρεους, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με 
βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο από την εφαρ-
μογή 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 πραγ-
ματικά 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 ει-
σφοράς ένα τοις εκατό (1%), που υφίσταται στο Νέο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τίτλο «Ειδικός Λογαρια-
σμός Εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) του άρθρου 13 του 
ν. 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονι-
σμό 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 οφεί-
λουν 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., σύμφω-
να 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 κα-
ταβολής των δόσεων από τους αναφερόμενους συγκοι-
νωνιακούς 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 τριμη-
νιαίες 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 τριμή-
νων, 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 σύμφω-
να 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 παραγρά-
φου 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 Επικοινωνι-
ών 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 προσκόμι-
ση 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 αρμό-
δια 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 Πε-
ριφερειάρχη,

εε) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ταμειακά και εισπράτ-
τει από το υπόχρεο Κ.Τ.Ε.Λ. το καταλογισθέν πρόστιμο, 
το οποίο αποδίδει στον ειδικό λογαριασμό του Νέου 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, τίθενται τα κριτήρια καθορισμού των ασθενέστε-
ρων Κ.Τ.Ε.Λ., η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και διάθε-
σης 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 αυ-
τής συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη στο παρόν 
άρθρο εισφορά, συνυπολογιζομένων και των νόμιμων 
προσαυξήσεων. Ομοίως ποσά που, από την εφαρμογή 
της καταργούμενης διάταξης, κατανεμήθηκαν σε ασθε-
νέστερα Κ.Τ.Ε.Λ., συμψηφίζονται με ποσά που θα τους 
κατανεμηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών 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 πραγμα-
τοποιείται 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 απόφα-
σης 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 ιδιω-

τικής 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 επι-
τρεπόμενο 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 γίνε-
ται 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. αυτοκινή-
του. Η πολλαπλή μίσθωση επιτρέπεται μέχρι του αριθμού 
των επιβατών που προβλέπονται από την άδεια κυκλο-
φορίας 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 μετα-
χειρισμένα 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 συ-
μπεριλαμβανομένου. 

β. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απο-
σύρονται 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 τουριστι-
κά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το 
ειδικό μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού, του άρθρου 
13 του παρόντος, απαγορευομένης περαιτέρω της κυ-
κλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας 
χρήσης.

2. Έκαστο ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρή-
σης, 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 αναγράφο-
νται οι τυχόν επιβαλλόμενες επισκευές και βελτιώσεις και 
η προθεσμία εκτέλεσής τους. Τα ως άνω δελτία κοινο-
ποιούνται εντός δέκα (10) ημερών από τη σύνταξή τους 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Αν ο στόλος των δηλωμένων ειδικών τουριστικών λε-
ωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Του-
ρισμού ξεπερνά τα διακόσια (200), η επιθεώρηση που 

πραγματοποιείται από την υπηρεσία μπορεί να είναι 
δειγματοληπτική σε ποσοστό όχι μικρότερο του τριά-
ντα τοις εκατό (30 %). 

3. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το λεωφο-
ρείο 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 ολοκλη-
ρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία 
λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του πα-
ρόντος νόμου.

β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφό-
σον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού 
λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ημε-
ρομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλο-
φορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφό-
σον 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 λε-
ωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

i. καινούργιο,
ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχει-

ρισμένο προέλευσης κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερ-
βαίνει 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 κυ-
κλοφορία 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 προσβα-
σιμότητας 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 εξωτερι-

κού 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 συμπεριλαμβανομέ-
νου.

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 λεωφο-
ρείου δημόσιας χρήσης ανακαλείται οριστικά από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, 
μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερεια-
κής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λει-
τουργίας τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται 
και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επανα-
χορηγηθεί, 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 περί-
πτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως 
εμπορεύματος, ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του 
οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορεί-
ου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυ-
τού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαί-
ρεσης. 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 τουρι-

στικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, 
αστικής περιήγησης πόλεων.

2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης 
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθε-
νται 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 

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 αυ-
τής, 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 τροποποιή-
θηκε 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 κοινο-
πρακτικά 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, ανά-
πτυξη, 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 άρ-
θρο 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 χιλιά-
δων (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 προϋπολογι-
σμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και 
των θυγατρικών τους χωρίς καμία περαιτέρω επιβά-
ρυνση 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 υπη-
ρεσιών 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 υπηρε-
σιών και ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης του οι-
κείου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στο σύνολο του ανατιθέμενου έργου, 
καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς 
ανάθεση λεωφορειακών γραμμών, λαμβανομένης ιδί-
ως υπόψη της περιοχής του προς ανάθεση έργου, είναι 
επιτρεπτή και η υπεκμίσθωση μέρους των ανατιθέμε-
νων 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 αναθέ-
σεις αυτές, λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρα-
κτήρα, 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 διάρ-
κεια 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 προ-
σωρινή 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 καθο-
ρίζεται 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 αρμό-
διο 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) προστί-
θεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ-
σαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συ-
στήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συ-
στήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».

β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων λει-
τουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παραγράφου 10 
του ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περί-
πτωση α΄ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσά-
ρων (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 Με-
ταφορών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργα-
νισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη 
Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και γνώμη του Οργανισμού Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), εγκρίνονται 
τα κυκλοφορούντα λεωφορεία κατά τις καθημερινές, 
Σάββατα, Κυριακές και αργίες, κατά τη χειμερινή και θε-
ρινή 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 δρο-
μολογίων 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 τραί-
νων, 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 προ-
γραμματισμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησής τους, 
τουλάχιστον των δύο (2) εκ των τριών (3) ειδικά διασκευ-
ασμένων οχημάτων των εννέα (9) θέσεων εξυπηρέτη-
σης 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 πα-
ράγραφος 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 αυ-
τοκινήτου.
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2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου:

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 Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλ-
βης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβου-
λίου καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προ-
κύπτουν 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 παραγρά-
φου 1 του άρθρου 84 οι οποίες, δυνάμει των διατάξε-
ων της παραγράφου 3 του άρθρου 83, συνενώνονται ή 
έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ήδη συνε-
νωθεί, δεν επιτρέπεται να διασπασθούν και να επανέλ-
θουν 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 Περιφερει-
ακής 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 αναγράφε-
ται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα 
διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγη-
σης 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 ανανέω-
σης, ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφα-
λιστικό 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,

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 του-
λάχιστον κατηγορίας Β΄,

θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 
πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπρο-
σαρμόζεται 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 δι-
καιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων 
α΄ και β΄ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την πε-
ρίπτωση του εδαφίου γ΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώ-
ου 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 πολιτι-
σμού 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΄ επικυ-
ρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον 
αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυ-
νομικής 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 δι-
καιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη 
περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιο-
λογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋπο-
θέσεων 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 δια-
δικασία, 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 πρόσω-
πο, 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 παρα-
χώρησης 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) μη-
νών, 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 αναπροσαρμόζε-
ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράτ-
τονται 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, κα-
θώς 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 συμβολαιο-
γραφική πράξη, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις 
και διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον εκμεταλλευ-
τή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.

2. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφι-
στάμενες 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 συ-
γκρότηση 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, εφαρ-
μόζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρό-
στιμα 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 περίπτω-
ση 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, 

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 οχή-
ματα 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 τη-
λεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών 
με όχημα Ε.Δ.Χ., λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικονο-
μική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών εάν: 
(α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς 
αμέσως ή εμμέσως διά της παροχής παράνομων εκ-
πτώσεων 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 διαμεσο-
λάβησης, η οποία έχει ως κύρια οικονομική δραστηριό-
τητα 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 πα-
ροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν 
ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφο-
ράς 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 αι-
τών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμι-
μος 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 οποιον-
δήποτε 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 πέ-
ντε (5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώπησής του. 

Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου 
από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά δύνα-
νται 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 τελευταί-
ου, 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 δεκαπέ-
ντε (15) ημερών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης. 
Αν νομικό πρόσωπο, που έχει την έδρα του σε χώρα 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβει την άδεια, υπο-
χρεούται να ενημερώνει το Μητρώο της παραγράφου 10 
εντός πέντε (5) ημερών για την αλλαγή της εκπροσώ-
πησης 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 Μεταφο-
ρών οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να εκδώσει την 
άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπά-
νω προθεσμίας τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η μη 
έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των υπαίτιων προϊστα-
μένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποι-
νή 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 καθυστέ-
ρηση, υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της 
παραγράφου 9 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας δια-
μεσολάβησης, 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. οχη-
μάτων 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 διαμεσολά-
βησης καταρτίζεται από τους οδηγούς, καταχωρούνται 
και τα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχημάτων. Η κατα-
χώριση 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 διοικητι-
κό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο υπεύθυνος άσκη-
σης δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρμόζεται η πα-
ράγραφος 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, ανα-
καλείται 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, επι-
βάλλεται 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 λοι-
πές 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 πρό-
στιμο 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 ιδρύ-
σει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απα-
γόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του.

δ) Στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που συμβάλλε-
ται 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 παρα-
νόμως 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 ιδρύ-
σει και να λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απα-
γόρευση υπόκειται και ο διαχειριστής του. 

Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθε-
σία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό 
για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συ-
στημάτων. 

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 φο-
ρέα 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 υπο-
λογιστές και άλλα μέσα. 

7. Τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι υπη-
ρεσίες 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 Ελληνι-
κής Επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστη-
ριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την 
κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβη-
σης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλ-
λευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας 
αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προ-
βλεπόμενο 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 γί-
νεται 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 ημε-
ρήσιες 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 παρα-
κάτω 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 διαμεσολάβη-
σης 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 Με-
ταφορών, 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, ανα-
φορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια, με τήρηση της 
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά 
με την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικα-
σίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λει-
τουργία του Μητρώου της παραγράφου 9, καθώς και 
το ύψος των ποινών της παραγράφου 6 του παρόντος. 
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρ-
ξης λειτουργίας του Μητρώου της παραγράφου 10, από 
την οποία τίθεται σε ισχύ και η παράγραφος 4. 

12. Φορέας διαμεσολάβησης που έχει ως κύρια οικο-
νομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
επόμενου άρθρου πρέπει να αδειοδοτείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις και των δύο άρθρων. 

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 περί-
πτωση 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 υποπαραγρά-
φου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονι-
στικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
οχημάτων με οδηγό, λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οι-
κονομική 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 πε-
ρίπτωση 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 πα-
ροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν 
ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφο-
ράς επιβατών, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Για τη χορήγηση άδειας ο φορέας υπηρεσίας ηλε-
κτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, ως ανωτέρω 
περιγράφεται, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Ψηφια-
κού Μητρώου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών 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 Ευ-
ρωπαϊκής 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 οποιον-
δήποτε 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 πέ-
ντε (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 δύνα-
νται 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 δρα-
στηριότητας που θα απωλέσει, για οποιοδήποτε λόγο, 
την ιδιότητά του, αντικαθίσταται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών με αίτηση του φορέα διαμεσολάβησης. Αν νο-
μικό 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) ημε-

ρών 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 παρά-
πτωμα 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 καθυστέρη-
ση υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο της παρα-
γράφου 9 τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολά-
βησης, 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 εκμι-
σθωτών των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, που κάνουν αποδεκτούς 
τους όρους χρήσης της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και 
των παραπάνω όρων, επιτρέπεται η καταχώριση οποιου-
δήποτε τύπου σύμβασης μεταξύ των παραπάνω προσώ-
πων 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 διοικητι-
κό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. 

Αν δεν αντικατασταθεί εμπρόθεσμα ο υπεύθυνος άσκη-
σης δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
αναστέλλεται η ισχύς της άδειας και εφαρμόζεται η πα-
ράγραφος 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, ανα-
καλείται η άδεια της παραγράφου 2 και εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6. 

γ) Για τη μη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. 
οχήματος ή της άδειας οδήγησης οδηγού, που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλεται την 
πρώτη φορά διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ, τη δεύτερη φορά διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιά-
δων (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 υπη-
ρεσίας 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 εί-
κοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, την τέταρτη φορά 
διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ 
και την πέμπτη φορά ανάκληση της άδειας της παρα-
γράφου 2 και εφαρμόζεται η παράγραφος 6, καθώς και 
απαγορεύεται για διάστημα δύο (2) ετών να ιδρύσει και 
λειτουργήσει άλλον φορέα διαμεσολάβησης. Σε περί-
πτωση 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 πα-
ραγράφου 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 διαμεσολά-
βησης 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 περί-
πτωση νομικού προσώπου στην παραπάνω απαγόρευση 
υπόκειται και ο διαχειριστής του. 

Τα άνω ποσά βεβαιώνονται, κατά την οικεία νομοθε-
σία, παραχρήμα στο δημόσιο ταμείο σε ειδικό κωδικό 
για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συ-
στημάτων. 

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 επι-
βολής προστίμου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία 
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τη διεκπεραίωση 
της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότο-
που 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 νομο-
θεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά 
φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορε-
τικά 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 παρα-
κάτω 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 διαμεσολάβη-
σης 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 Με-
ταφορών, 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 ανα-
φορικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια με τήρηση της 
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά 
με την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διοικητικής διαδικα-
σίας αδειοδότησης του παρόντος, την ίδρυση και λει-
τουργία του Μητρώου της παραγράφου 9, καθώς και 
το ύψος των ποινών της παραγράφου 5 του παρόντος. 
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρ-
ξης 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 αντικαθίστα-
ται 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 

παραγράφου 10 τροποποιούνται οι τίτλοι των αρμόδιων 
Υπουργών. 

γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίστα-
ται ο τίτλος του νομάρχη με εκείνον του Περιφερειάρχη.

δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθί-
σταται 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 δη-
μιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυ-
κλοφορίας 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 οδοστρώ-
ματος,

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 προ-
ορίζονται, 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 λω-
ρίδες 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 πι-
νακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και 
σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες 
της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματο-
δοτών,

ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμο-
τομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών,

ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωρι-
στικές νησίδες,

ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που κα-
θορίζονται με σήμανση,

ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
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ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πι-
νακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται 
ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,

ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορί-
ζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,

ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ρά-
μπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),

ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων Ατόμων 
με Αναπηρίες (ΑμεΑ),

ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκρι-
μένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

3. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύ-
εται και:

α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα 
προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,

β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων πα-
ροδίου 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 στάθ-
μευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ 
εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μο-
τοσικλέτες 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 ση-
μαίνεται κατάλληλα,

ι) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτο-
κινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),

ια) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και 
πάνω σε αυτούς,

ιβ) επί του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών οδο-
στρωμάτων, 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 στάθμευ-
ση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρό-
μιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο 
πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διέλευση 
των πεζών.

Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευ-
ση φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βά-
ρους πάνω από 3,5 τόνους, λεωφορείων, μηχανημάτων 
έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τρο-
χόσπιτων 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 μερι-
μνούν 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 ορι-
ογραμμή του οδοστρώματος και επί της αντιστοιχού-
σας 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 αντι-
στοιχούσας 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 λά-
βουν προηγουμένως τα κατάλληλα μέτρα για την απο-
φυγή δυστυχήματος και, προκειμένου για μηχανοκίνητα 
οχήματα, για να εμποδιστεί η χρησιμοποίηση αυτών χω-
ρίς την άδεια των οδηγών τους.

8. Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα μπορούν να ακι-
νητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχανισμούς (τρο-
χοσφιγκτήρες κ.λπ.), να ενεργούν τη μεταφορά οχήμα-
τος 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 αυ-
τού 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 δί-
τροχων μοτοποδηλάτων και δίτροχων μοτοσικλετών 
χωρίς καλάθι, αν υποχρεωθεί να σταθμεύσει σε οδό-
στρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, είναι 
υποχρεωμένος να τοποθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη 
συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώ-
δικα, 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 παραγρά-
φου 2 του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρό-
στιμο 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 παρα-
γράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό 
πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητι-
κά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις 
αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. Αν η παρά-
νομη 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 κατα-
λαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας 
του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε 
επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παρα-
βάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μι-
σθωτήριο 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 κυκλο-
φορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων. Αυτοί που πα-
ραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγουμένου 
εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 
του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα όπως ισχύει. Πα-
ράλληλα, 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 όχη-
μα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτού 
ως δημόσιας χρήσης, διατασσόμενης συγχρόνως της 
αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά-
ληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των 
εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτο-
κινητοδρόμων, 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 τιμω-
ρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 
292 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει.

13. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των πα-
ραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού: 

α) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των 
θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπε-
ραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως και τροχιο-
δρομικών οχημάτων. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στά-
σης, 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, προκει-
μένου 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 εύ-
καμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) 
στις διασταυρώσεις. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, 
καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της τοπο-
θέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών 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 καθορι-
σμός των θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιά-
τσες), έπειτα και από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή 
Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής 
ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιό-
τητάς 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 αρμο-
δίων 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) χωροθετού-
νται πλησίον κεντρικών σημείων σημαντικής προσέλ-
κυσης μετακινήσεων, σε θέσεις όπου εξασφαλίζεται η 
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ασφαλής κυκλοφοριακή ροή και τα επίπεδα κυκλοφο-
ριακής εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες της οδού, 
σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου επιτρέπεται η στάση 
και στάθμευση. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών 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 στάθμευ-
σης που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.

Αν η στάθμευση, χωρίς την καταβολή του καθορισμέ-
νου 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 θέ-
σεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενερ-
γούν 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 περιφερεια-
κών 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 παραγρά-
φου 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 χορη-
γείται στις ακόλουθες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών:

α. στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συ-
μπεριφοράς:

αα. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή
ββ. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία.

β. Σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Με-
ταφορών 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 δι-

ενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφορι-
ακού Συστήματος (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος 
άρθρου για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαι-
ούχου 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 άρ-
θρου, 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 Εκπαίδευ-
σης 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 ακολου-
θείται 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 επικράτει-
ας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία 
παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκ-
δίδεται 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 


