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Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο
πρώτο και δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου είναι: α) η
εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων υπερα-
στικών οδικών µεταφορών επιβατών, β) ο σχεδιασµός, η
οργάνωση και λειτουργία δικτύων δηµοσίων υπεραστι-
κών οδικών επιβατικών µεταφορών που συνδέουν τα α-
στικά κέντρα µεταξύ τους και εξασφαλίζουν την οδική
µεταφορά επιβατών από οικισµούς προς τα αστικά ή δι-
οικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισµούς ή προορισµούς
µε εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό εν-
διαφέρον, γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότη-
τας δηµοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφο-
ρών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, δ) η ρύθµιση της
χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης
δηµοσίων υπεραστικών γραµµών ή δικτύων, καθώς και η
ρύθµιση παντός είδους αποζηµιώσεων σε αντιστάθµιση
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµοσίων ο-
δικών υπεραστικών επιβατικών µεταφορών.

2. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο και
δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου δεν έχουν εφαρµο-
γή: α) στις αστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβα-
τών, β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή ιδιωτι-
κής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται α-
διακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό, γ)
στις κατ’ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθωµένα

οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών
γραµµών.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου νοούνται:
1. «Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβα-

τών»: οι µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κα-
τάλληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ηµιαστι-
κού τύπου εκτός των αστικών περιοχών, προσφέρονται
αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό ένα-
ντι κοµίστρου, ακολουθούν προκαθορισµένες διαδροµές
(υπεραστικές γραµµές) και επιτρέπουν την επιβίβαση και
αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισµένα σηµεία (στά-
σεις).

2. «Δίκτυο δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφο-
ρών»: το σύνολο των προκαθορισµένων υπεραστικών
γραµµών εντός των γεωγραφικών ορίων µιας περιφερει-
ακής ενότητας, στο οποίο περιλαµβάνονται και υπερα-
στικές γραµµές που έχουν την αφετηρία ή το τέρµα τους
στην περιοχή αυτή.

3. «Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών»: οι
µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλληλα λε-
ωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου, εντός περιοχών
που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαµβάνουν
γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και
αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

4. «Ρυθµιστική Αρχή»: η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών
Μεταφορών που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο.

5. «Περιφέρεια»: το αυτοδιοικούµενο κατά τόπον νοµι-
κό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που προβλέπεται από το
άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και αποτελεί το
δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΔ΄, 1 Οκτωβρίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 
σχέδιο νόµου:

Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις



6. «Περιφερειακή ενότητα»: οι περιφερειακές ενότη-
τες (νοµοί) κάθε Περιφέρειας, όπως ορίζονται στο άρθρο
3 παρ. 3 του ν. 3852/2010.

7. «Υπεραστική γραµµή»: η προκαθορισµένη διαδροµή,
την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δη-
µόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών και η οποία πε-
ριλαµβάνει την αφετηρία, τις ενδιάµεσες στάσεις και το
τέρµα.

8. «Υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής»: δρο-
µολόγια πέραν του δικτύου δηµοσίων οδικών υπεραστι-
κών µεταφορών επιβατών, για τα οποία χορηγείται άδεια
της Ρυθµιστικής Αρχής και διεξάγονται σε καθεστώς ε-
λεύθερου ανταγωνισµού µε λεωφορεία υπεραστικού τύ-
που.

9. «Κανονισµός»: ο κανονισµός της ΕΕ 1370/2007
(ΕΕΕΚ L 315)

Άρθρο 3
Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβα-
τών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συ-
νεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού
Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) σύµφωνα µε το άρθρο 14 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού, του πα-
ρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

2. Το εθνικό σύστηµα των δηµοσίων υπεραστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών αποτελείται από το δίκτυο
των υπεραστικών γραµµών και από τις αναγκαίες υποδο-
µές.

Άρθρο 4
Δίκτυο υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών

1. Το δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µετα-
φορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες µετα-
κινήσεων του επιβατικού κοινού µε προγραµµατισµένα
δροµολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι
του καθορισµένου κοµίστρου.

2. Οι υπεραστικές γραµµές δηµοσίων οδικών µεταφο-
ρών επιβατών εντός των καθορισµένων γεωγραφικών
περιοχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις µεταφορικού έργου
και οι ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών και απο-
σκευών καθορίζονται από την αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου.

3. Οι δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών εκτός των
αστικών περιοχών και των χαρακτηρισµένων αστικών
γραµµών εντάσσονται στο δίκτυο των δηµοσίων υπερα-
στικών οδικών µεταφορών επιβατών, ακόµα και αν αφο-
ρούν τοπικές διαδροµές εντός των ορίων δήµου.

4. Οι υπεραστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβα-
τών που υφίστανται πριν από την ισχύ του νόµου αυτού,
διατηρούν το χαρακτηρισµό τους µέχρις ότου καταργη-
θούν ή τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου.

5. Περιοχές ή γραµµές, οι οποίες κατά την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού έχουν χαρακτηρισθεί ως αστι-
κές, διατηρούν το χαρακτηρισµό αυτόν.

Άρθρο 5
Αρµόδιες αρχές

1. Η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που συ-
νιστάται µε τον παρόντα νόµο, είναι η αρµόδια αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού, η οποία έχει
την αρµοδιότητα να επεµβαίνει στις δηµόσιες υπεραστι-
κές οδικές επιβατικές µεταφορές σε όλη την επικράτεια,
προκειµένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δη-
µοσίων επιβατικών µεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε
συνεχή βάση.

2. Οι Περιφέρειες είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού, οι οποίες έ-
χουν την αρµοδιότητα εντός των γεωγραφικών τους ο-
ρίων:
α) να εποπτεύουν τους φορείς που παρέχουν δηµό-

σιες υπηρεσίες υπεραστικών µεταφορών επιβατών,
β) να επιβάλουν κυρώσεις στους φορείς που εκτελούν

δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών.
γ) να προτείνουν στη Ρυθµιστική Αρχή σχετικά µε:
αα) τον καθορισµό των υπεραστικών γραµµών λεωφο-

ρείων,
ββ) τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλ-

λευσης δηµοσίων επιβατικών µεταφορών στις περιφε-
ρειακές ενότητες,
γγ) τη χορήγηση αποζηµίωσης παντός είδους σε αντι-

στάθµιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δη-
µοσίων επιβατικών υπηρεσιών,
δδ) τον καθορισµό ολοκληρωµένων δηµοσίων επιβατι-

κών µεταφορών µε την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση
ιγ΄ του Κανονισµού εντός των ορίων τους,
δ) να προτείνουν στη Ρυθµιστική Αρχή την ανάθεση

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας υπεραστικών επιβατικών
µεταφορών χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτό επιτρέπεται α-
πό τον Κανονισµό και τον παρόντα νόµο,
ε) να συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των υπε-

ραστικών γραµµών, σύµφωνα µε την τυποποίηση και την
συχνότητα που καθορίζεται από τη Ρυθµιστική Αρχή,
στ) να εισηγούνται στην Ρυθµιστική Αρχή τροποποιή-

σεις στη λειτουργία του συστήµατος υπεραστικών οδι-
κών επιβατικών µεταφορών, καθώς και µέτρα για τη βελ-
τίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Άρθρο 6
Εκτέλεση δηµοσίων υπεραστικών

επιβατικών µεταφορών

Η εκτέλεση των δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών
µεταφορών γίνεται από πρόσωπα που εκτελούν κατ’ ε-
πάγγελµα οδικές µεταφορές επιβατών µε λεωφορεία υ-
περαστικού ή ηµιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, που
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νο-
µοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφο-
ρείου από τις αρµόδιες αρχές.

Άρθρο 7
Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων

ή και αποζηµίωσης

1. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
οι λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες α-

2



παιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση
δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών. Για την α-
πόφαση αυτή η Ρυθµιστική Αρχή λαµβάνει υπόψη τα γε-
ωγραφικά και πληθυσµιακά δεδοµένα, τις ανάγκες µετα-
κινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε περιφερειακή ε-
νότητα, το κόστος των ελαχίστων προσφεροµένων δη-
µοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών αλλά και την
ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο υπεραστι-
κών µεταφορών έναντι ευλόγου κοµίστρου.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή µπορεί να αναθέτει τις δηµόσιες
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών χορηγώντας α-
ποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή
και αποζηµίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφά-
λιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων οδικών υπερα-
στικών µεταφορών επιβατών στο καθοριζόµενο επίπεδο
ελαχίστων απαιτήσεων.

3. Η ανάθεση της παροχής δηµοσίων υπεραστικών µε-
ταφορών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώ-
µατος ή και αποζηµίωση γίνεται µε τη διενέργεια ανοι-
κτού διαγωνισµού ή και κατ’ εξαίρεση δι’ απευθείας ανά-
θεσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, τον παρόντα νόµο,
τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού και τους ειδικότερους κανόνες που θέτει η
Ρυθµιστική Αρχή, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας,
της αµεροληψίας και της αναλογικότητας.

Άρθρο 8
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής
υπεραστικών µεταφορών επιβατών

1. Η Ρυθµιστική Αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίζει
τη συνεχή και οµαλή µεταφορά επιβατών σε όλο το δί-
κτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών.

2. Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών υπεραστι-
κών οδικών µεταφορών επιβατών ή επικειµένου κινδύ-
νου διακοπής τους, η Ρυθµιστική Αρχή έχει δικαίωµα να
λαµβάνει έκτακτα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρά-
γραφος 5 του Κανονισµού, όπως εξειδικεύεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 9
Σχεδιασµός υπεραστικών γραµµών

1. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν το δίκτυο υπεραστικών
επιβατικών µεταφορών κάθε περιφερειακής ενότητας ε-
ντός των γεωγραφικών ορίων τους και προτείνουν στη
Ρυθµιστική Αρχή τον καθορισµό των υπεραστικών επιβα-
τικών γραµµών.

2. Οι προτεινόµενες υπεραστικές γραµµές πρέπει να
καλύπτουν τις βασικές υπεραστικές συνδέσεις, να εξυ-
πηρετούν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και να δια-
σφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιβα-
τών στο δίκτυο δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφο-
ρών.

3. Οι Περιφέρειες κατά το σχεδιασµό του δικτύου λαµ-
βάνουν υπόψη τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµέ-
να, την ανάγκη µετακίνησης επιβατών, ιδίως από τις πιο

αποµακρυσµένες περιοχές, αλλά και τα πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα του υφισταµένου δικτύου οδικών υπε-
ραστικών µεταφορών.

Άρθρο 10
Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασµού

1. Κατά το σχεδιασµό του δικτύου δηµοσίων υπεραστι-
κών οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνεται µέριµνα ώ-
στε να καλύπτονται οι βασικές οδικές συγκοινωνιακές
συνδέσεις µεταξύ των τοπικών και δηµοτικών ενοτήτων
µε τα διοικητικά κέντρα των δήµων, τα κέντρα των δή-
µων µε τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειακών Ενοτή-
των, των Περιφερειακών Ενοτήτων µε το διοικητικό κέ-
ντρο της Περιφέρειας και των διοικητικών κέντρων των
Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας µε την Α-
θήνα και τη Θεσσαλονίκη ή τα διοικητικά κέντρα άλλων
Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών.

2. Ο σχεδιασµός του δικτύου πρέπει να λαµβάνει υπό-
ψη και τις ανάγκες µετακίνησης του επιβατικού κοινού α-
πό και προς άλλες πόλεις ή αστικά κέντρα ή προορι-
σµούς χειµερινών ή θερινών διακοπών, που δεν αποτε-
λούν διοικητικά κέντρα δήµων, Περιφερειακών Ενοτή-
των ή της Περιφέρειας.

3. Στο σχεδιασµό του δικτύου δηµοσίων οδικών υπε-
ραστικών µεταφορών επιβατών εντάσσονται και γραµ-
µές που συνδέουν τοπικές κοινότητες ή οικισµούς µε τα
κέντρα των Δηµοτικών Κοινοτήτων και Δηµοτικών Ενο-
τήτων ή και µεταξύ τους.

4. Ο σχεδιασµός του δικτύου πρέπει να λαµβάνει υπό-
ψη τις ειδικές ανάγκες µετακινήσεων µαθητών ή εκπαι-
δευοµένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργα-
ζοµένων προς τους χώρους εργασίας.

5. Ειδικά όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, εξαι-
ρουµένης της περιφερειακής ενότητας νήσων, και στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο σχεδιασµός
του δικτύου υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών
αφορά µόνο τις υπεραστικές γραµµές εντός των γεω-
γραφικών ορίων τους, καθώς και την υπεραστική γραµµή
Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

6. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής ορίζονται οι
κανόνες και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρί-
νεται ο σχεδιασµός του δικτύου οδικών υπεραστικών ε-
πιβατικών µεταφορών από τις Περιφέρειες.

Άρθρο 11
Περιγραφή υπεραστικών γραµµών

1. Κάθε υπεραστική γραµµή περιλαµβάνει την αφετη-
ρία, τη διαδροµή, τις ενδιάµεσες στάσεις για επιβίβαση ή
αποβίβαση επιβατών και το τέρµα (τόπο άφιξης).

2. Όπου είναι δυνατόν, η αφετηρία και το τέρµα κάθε
δροµολογίου θα γίνεται σε νοµίµως λειτουργούντες
σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων.

3. Τα δροµολόγια των υπεραστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών χαρακτηρίζονται ως «κοινά», όταν εκτε-
λούν όλες τις ενδιάµεσες στάσεις µιας διαδροµής, «τα-
χέα» όταν εκτελούν ορισµένες στάσεις µιας διαδροµής
και «υπερταχέα» όταν από την αφετηρία µέχρι το τέρµα
δεν εκτελούνται ενδιάµεσες στάσεις επιβίβασης και α-
ποβίβασης επιβατών.
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Άρθρο 12
Κίνηση επιβατών - Ελάχιστος αριθµός

υποχρεωτικών δροµολογίων

1. Οι Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύουν τις προτά-
σεις τους για το δίκτυο των δηµοσίων οδικών υπεραστι-
κών µεταφορών επιβατών µε αναλυτικά στοιχεία για την
επιβατική κίνηση ανά γραµµή σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία,
µηνιαία και ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει η µέση δια-
κύµανση της επιβατικής κίνησης εντός του ηµερολογια-
κού έτους.

2. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις για κάθε γραµµή του
δικτύου υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών πρέ-
πει να περιλαµβάνουν τον αριθµό των ελάχιστων υπο-
χρεωτικών δροµολογίων, την περιοδικότητα αυτών και
τη χρονική κατανοµή των δροµολογίων εντός του ηµε-
ρολογιακού έτους.

3. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής ορίζονται τα
κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον κα-
θορισµό των ελαχίστων υποχρεωτικών δροµολογίων σε
κάθε γραµµή υπεραστικών επιβατικών µεταφορών, κα-
θώς και τα κριτήρια για τον καθορισµό του χρόνου εκτε-
λέσεως κάθε δροµολογίου, ώστε να εξυπηρετούνται κα-
τά το δυνατόν όλες οι κατηγορίες του επιβατικού κοινού.

Άρθρο 13
Τεκµηρίωση περιφερειακού σχεδιασµού

υπεραστικών γραµµών

1. Οι προτάσεις των Περιφερειών για το δίκτυο δηµο-
σίων οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών εντός
των γεωγραφικών τους ορίων και τον καθορισµό των ε-
πιµέρους γραµµών και δροµολογίων πρέπει να τεκµη-
ριώνονται από αναλυτικά στοιχεία της επιβατικής κίνη-
σης, καθώς και από εκτιµήσεις για την εξέλιξη των ανα-
γκών µετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

2. Με βάση τα ισχύοντα κάθε φορά ανώτατα όρια χρέ-
ωσης των επιβατών και τα υπάρχοντα στοιχεία για την
οικονοµική βιωσιµότητα των υφισταµένων υπεραστικών
γραµµών οδικών µεταφορών επιβατών, οι Περιφέρειες
προτείνουν για κάθε γραµµή υπεραστικών οδικών µετα-
φορών επιβατών τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµα-
τος εκµετάλλευσης ή και τη χορήγηση αποζηµίωσης.

3. Οι Περιφέρειες δύνανται να ζητούν τα αναγκαία
στοιχεία για τις υφιστάµενες γραµµές υπεραστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών από τους φορείς στους οποί-
ους έχει ανατεθεί η εκµετάλλευση των υπεραστικών επι-
βατικών µεταφορών και τους οποίους εποπτεύουν.

Άρθρο 14
Καθορισµός υπεραστικών γραµµών

οδικών µεταφορών επιβατών

1. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τις υπεραστικές γραµ-
µές δηµοσίων οδικών µεταφορών επιβατών. Για τις
γραµµές αυτές υφίσταται υποχρέωση παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

2. Για τον καθορισµό των υπεραστικών γραµµών δηµο-
σίων οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνονται υπόψη
οι προτάσεις των Περιφερειών και όλα τα πληθυσµιακά
και γεωγραφικά δεδοµένα, οι υφιστάµενες οδικές συν-
δέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η
επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιµα οικονοµικά
στοιχεία.

3. Για κάθε υπεραστική γραµµή δηµοσίων οδικών υπε-
ραστικών µεταφορών επιβατών η Ρυθµιστική Αρχή καθο-
ρίζει, αν θα ανατεθεί µε αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλ-
λευσης ή και µε αποζηµίωση.

4. Η Ρυθµιστική Αρχή ορίζει τα κριτήρια, τη διαδικασία
και τις προϋποθέσεις για τον καθορισµό των υπεραστι-
κών γραµµών δηµοσίων οδικών µεταφορών επιβατών,
τις αφετηρίες, τα δροµολόγια, τις ενδιάµεσες στάσεις
και τα τέρµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 15
Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων

1. Ως σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων νοούνται ε-
γκαταστάσεις που είναι κατάλληλες να εξυπηρετούν τις
ανάγκες οργανωµένης άφιξης και αναχώρησης οχηµά-
των που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές επιβατικές µε-
ταφορές, καθώς και την αναµονή, επιβίβαση, µετεπιβίβα-
ση, αποβίβαση και εν γένει εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού, όπως επίσης τη φόρτωση, µεταφόρτωση, εκφόρ-
τωση και φύλαξη αποσκευών και κάθε άλλης συναφούς
λειτουργίας.

2. Για την ίδρυση και λειτουργία σταθµών υπεραστικών
λεωφορείων απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής, που
χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 79/2004
(Α΄ 62).

Άρθρο 16
Δίκτυο δηµοσίων σταθµών υπεραστικών λεωφορείων

1. Στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µετα-
φορών επιβατών εντάσσονται όλοι οι σταθµοί υπεραστι-
κών λεωφορείων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δη-
µόσιο ή άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα ή σε Συ-
µπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

2. Οι σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων του δηµοσίου
δικτύου έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν κατά προτε-
ραιότητα όλες τις υπεραστικές γραµµές του δικτύου δη-
µοσίων οδικών µεταφορών επιβατών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύνανται να καθορί-
ζονται κίνητρα για την κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση
και εν γένει ανάπτυξη επιβατικών σταθµών υπεραστικών
ή και αστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δίκτυο
των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβα-
τών.

4. Η εκµετάλλευση της λειτουργίας των δηµοσίων
σταθµών υπεραστικών λεωφορείων µπορεί να είναι ανε-
ξάρτητη από την κυριότητα επ’ αυτών.

5. Οι εγκαταστάσεις των σταθµών υπεραστικών λεω-
φορείων του δηµοσίου δικτύου δύνανται να διατεθούν
για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως επιβατικών µεταφο-
ρών, στο µέτρο που δεν παρεµποδίζεται η λειτουργία
των δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών µεταφορών.

Άρθρο 17
Υφιστάµενοι σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων

1. Οι υφιστάµενοι σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων
µπορεί, µε αίτηση των ιδιοκτητών τους, να ενταχθούν
στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφο-
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ρών επιβατών ως σταθµοί εκκίνησης και άφιξης ή και ως
ενδιάµεσοι σταθµοί λεωφορείων που εκτελούν πάσης
φύσεως δροµολόγια υπεραστικών γραµµών.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τον τρόπο και τους ό-
ρους ένταξης των υφισταµένων σταθµών υπεραστικών
λεωφορείων στο σύστηµα των δηµοσίων υπεραστικών
µεταφορών επιβατών, καθώς και τη διάρκεια και τους
λοιπούς όρους των σχετικών συµβάσεων.

3. Ιδιωτικοί σταθµοί που εντάσσονται στο δηµόσιο δί-
κτυο αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις.

4. Ιδιωτικοί σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων, που
δεν θα ενταχθούν στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστι-
κών οδικών µεταφορών επιβατών, µπορεί να εξυπηρε-
τούν και φορείς δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών µε-
ταφορών.

Άρθρο 18
Δικαίωµα πρόσβασης στους σταθµούς

του δηµοσίου δικτύου

1. Όλα τα οχήµατα των φορέων που εκτελούν νοµίµως
δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών έ-
χουν δικαίωµα πρόσβασης µε ίσους όρους στους σταθ-
µούς υπεραστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δί-
κτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών, έναντι καταβολής ανταλλάγµατος για τη χρήση
των εγκαταστάσεών τους και της εν γένει υποδοµής
τους.

2. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής θεσπίζονται
κανόνες σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τις αντί-
στοιχες υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης των
σταθµών υπεραστικών λεωφορείων που εντάσσονται
στο δηµόσιο δίκτυο.

3. Οι φορείς εκµετάλλευσης των σταθµών υπεραστι-
κών λεωφορείων που εντάσσονται στο δηµόσιο δίκτυο
συνάπτουν συµβάσεις µε τους φορείς που εκτελούν δη-
µόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών, τουλάχιστον
ίσης διάρκειας µε το αναληφθέν µεταφορικό έργο.

Άρθρο 19
Κανόνες λειτουργίας υπεραστικών

σταθµών λεωφορείων

1. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
οι κανόνες λειτουργίας των σταθµών υπεραστικών λεω-
φορείων που είναι εντεταγµένοι στο δηµόσιο δίκτυο υ-
περαστικών µεταφορών, ώστε να διασφαλίζεται: α) η συ-
νεχής και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων, β) η
απρόσκοπτη και µε ίσους όρους πρόσβαση στις εγκατα-
στάσεις τους όλων των φορέων που εκτελούν δηµόσιες
υπεραστικές µεταφορές επιβατών, γ) η πρόσβαση και ε-
ξυπηρέτηση των επιβατών.

2. Οι φορείς που έχουν αναλάβει την εκµετάλλευση
και λειτουργία σταθµών υπεραστικών λεωφορείων του
δηµοσίου δικτύου έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κα-
νόνες λειτουργίας που θέτει η Ρυθµιστική Αρχή, να δια-
θέτουν το κατάλληλο προσωπικό και να ανταποκρίνονται
στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις προσφερόµενες
υπηρεσίες.

3. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες λειτουρ-
γίας των ιδιωτικών σταθµών υπεραστικών λεωφορείων,
ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού.

4. Την εποπτεία των σταθµών υπεραστικών λεωφορεί-
ων έχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι ο-
ποίες επιβάλλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις σε περί-
πτωση παράβασης των κειµένων διατάξεων.

Άρθρο 20
Κανόνες χρέωσης για τη χρήση των εγκαταστάσεων

των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων

1. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
κανόνες για τον τρόπο χρέωσης των φορέων που εκτε-
λούν δηµόσιες οδικές υπεραστικές µεταφορές επιβατών
για την πρόσβαση και χρήση των σταθµών υπεραστικών
λεωφορείων του δηµοσίου δικτύου.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή οφείλει να λαµβάνει υπόψη ότι
οι χρεώσεις των φορέων που εκτελούν δηµόσιες οδικές
υπεραστικές µεταφορές επιβατών για την πρόσβαση και
χρήση των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων του δη-
µοσίου δικτύου πρέπει να καλύπτουν το κόστος λειτουρ-
γίας και συντήρησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε το επιβαλλόµενο ελάχιστο επίπεδο των
προσφεροµένων υπηρεσιών και το εύλογο κέρδος του
φορέα εκµετάλλευσης.

3. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τα ανώτατα και κατώ-
τατα ποσά χρέωσης για τους φορείς των δηµοσίων υπε-
ραστικών οδικών µεταφορών επιβατών, καθώς και τον
τρόπο αναπροσαρµογής του εύρους των χρεώσεων.

4. Όταν οι φορείς που εκµεταλλεύονται σταθµούς υ-
περαστικών λεωφορείων ασκούν και άλλες δραστηριό-
τητες, ιδίως αν εκτελούν επιβατικό µεταφορικό έργο, υ-
ποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τα
έσοδα από την εκµετάλλευση των σταθµών υπεραστι-
κών λεωφορείων αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας αυ-
τών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται οι λε-
πτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 21
Ανάθεση υπεραστικών οδικών µεταφορών

1. Οι υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών αποτε-
λούν παροχή δηµόσιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος, οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους µετά α-
πό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση δη-
µοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 παρά-
γραφοι 4 και 5 του Κανονισµού και τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 22
Αναθέτουσα και εποπτεύουσα Αρχή

1. Η Ρυθµιστική Αρχή προκηρύσσει τους ανοικτούς
διαγωνισµούς που αφορούν στην ανάθεση δηµοσίων υ-
περαστικών οδικών µεταφορών επιβατών µε την χορή-
γηση αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή και
αποζηµίωση και συνάπτει τις συµβάσεις µε τους Αναδό-
χους.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή αναθέτει τις συµβάσεις παροχής
δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών
στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5 του
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Κανονισµού και του παρόντος νόµου.
3. Οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες για την εποπτεία των

φορέων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές οδικές µε-
ταφορές επιβατών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης
των σχετικών συµβάσεων και την επιβολή των προβλε-
ποµένων κυρώσεων.

Άρθρο 23
Δηµοσίευση πληροφοριών

για επικείµενους διαγωνισµούς

1. Η Ρυθµιστική Αρχή υποχρεούται να προβεί στη δη-
µοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 παρά-
γραφος 2 του Κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από
την προκήρυξη του διαγωνισµού.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή δηµοσιοποιεί τις ίδιες πληροφο-
ρίες και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της ή δηµοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 24
Προκήρυξη διαγωνισµών

1. Οι διαγωνισµοί για την ανάθεση δηµοσίων υπεραστι-
κών οδικών µεταφορών επιβατών προκηρύσσονται ανά
γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες συµπίπτουν µε τα διοι-
κητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Κατόπιν προτάσεως της Περιφέρειας είναι δυνατόν
η Ρυθµιστική Αρχή, κατ’ εξαίρεση, να προκηρύσσει δια-
γωνισµούς για γεωγραφικές περιοχές µικρότερες από
τα όρια µιας Περιφερειακής Ενότητας αλλά όχι µεγαλύ-
τερες από τα όρια της περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση
ότι για τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή έχει σχε-
διαστεί δίκτυο υπεραστικών γραµµών µε λειτουργική αυ-
τονοµία.

3. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται
τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και όλες οι καθορι-
σµένες υπεραστικές γραµµές που αποτελούν το δίκτυο
των δηµοσίων υπεραστικών γραµµών της συγκεκριµένης
γεωγραφικής περιοχής.

4. Στο δίκτυο των υπεραστικών γραµµών της γεωγρα-
φικής περιοχής περιλαµβάνονται και οι καθορισµένες υ-
περαστικές γραµµές που συνδέουν πόλεις ή αστικά κέ-
ντρα που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής
περιοχής µε την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή πόλεις σε
άλλες περιφέρειες, µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 πα-
ράγραφος 5 του παρόντος νόµου.

5. Για τις υπεραστικές γραµµές που έχουν την αφετη-
ρία τους ή το τέρµα τους σε άλλη Περιφερειακή Ενότη-
τα, στις προκηρύξεις καθορίζεται το ποσοστό συνεκµε-
τάλλευσης µε άλλους Ανάδοχους.

6. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας
Ανάδοχος.

Άρθρο 25
Καθορισµός αποκλειστικού δικαιώµατος

εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης

1. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού περιγράφονται α-
ναλυτικά οι υπεραστικές γραµµές για τις οποίες χορη-
γείται στον Ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλ-
λευσης και εκείνες για τις οποίες χορηγείται επιπλέον
και αποζηµίωση.

2. Για κάθε υπεραστική γραµµή καθορίζονται στην προ-

κήρυξη και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν: α)
στον τύπο των οχηµάτων, β) στη συχνότητα των εκτε-
λουµένων δροµολογίων µε χρονική κατανοµή ανά ηµέρα
της εβδοµάδας, λαµβανοµένων υπόψη των αργιών, τοπι-
κών εορτών και συνηθειών αλλά και των εποχών του έ-
τους, όπου αυτή η παράµετρος διαφοροποιεί το πρό-
γραµµα των απαιτουµένων ελαχίστων δροµολογίων.

3. Η προκήρυξη των διαγωνισµών περιλαµβάνει το σύ-
νολο των υπεραστικών γραµµών του δικτύου δηµοσίων
υπεραστικών µεταφορών επιβατών σε µια Περιφερειακή
ενότητα.

4. Οι ανοικτοί διαγωνισµοί δεν αφορούν σε µεµονωµέ-
νες υπεραστικές γραµµές αλλά σε δίκτυα δηµοσίων οδι-
κών υπεραστικών µεταφορών επιβατών ανά γεωγραφική
περιοχή.

Άρθρο 26
Καθορισµός του ανωτάτου ορίου χρέωσης

των επιβατών και αποσκευών

1. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει µε σαφήνεια στις προ-
κηρύξεις: α) το ποσό της ανώτατης επιτρεπόµενης χρέ-
ωσης των επιβατών ανά χιλιόµετρο εκτελούµενου δρο-
µολογίου και β) το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος απο-
σκευών επιβατών χωρίς κόµιστρο, το ανώτατο επιτρεπό-
µενο κόµιστρο επιβατών για αποσκευές πέραν του µέγι-
στου επιτρεπόµενου βάρους, ως και του ανώτατου επι-
τρεπόµενου κόµιστρου για ασυνόδευτα δέµατα.

2. Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου χρέωσης, η
Ρυθµιστική Αρχή λαµβάνει υπόψη το υπολογιζόµενο συ-
νολικό κόστος του φορέα εκτέλεσης της απαιτούµενης
ελάχιστης δηµόσιας υπηρεσίας οδικών υπεραστικών µε-
ταφορών, το οποίο κατανέµει ανά χιλιόµετρο.

3. Για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους λει-
τουργίας του φορέα λαµβάνονται υπόψη ιδίως το κό-
στος κίνησης των αναγκαίων οχηµάτων, οι αµοιβές του
προσωπικού, οι αµοιβές τρίτων, το κόστος διοίκησης της
επιχείρησης του Αναδόχου για το συγκεκριµένο έργο, οι
αποσβέσεις όπως ορίζονται από τις κείµενες λογιστικές
και φορολογικές διατάξεις, οι γενικές δαπάνες εκµετάλ-
λευσης, το κόστος συντήρησης και επισκευών και διάφο-
ρες δαπάνες που συνδέονται µε την εκτέλεση του έρ-
γου.

4. Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου χρέωσης
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το εύλογο κέρδος της
επιχείρησης του φορέα εκτέλεσης των απαιτούµενων υ-
πηρεσιών µεταφοράς επιβατών, όπως αυτό προσδιορίζε-
ται στην παράγραφο 6 του Παραρτήµατος του Κανονι-
σµού 1370/2007.

Άρθρο 27
Καθορισµός της χορηγουµένης αποζηµίωσης

1. Όπου προβλέπεται η χορήγηση αποζηµίωσης για
την εκτέλεση υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών
εφαρµόζονται οι κανόνες του άρθρου 6 και του Παραρ-
τήµατος του Κανονισµού.

2. Απώλειες εσόδων λόγω εκδόσεως µειωµένων ή δω-
ρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών, όπως µα-
θητές, σπουδαστές, φοιτητές, λοιποί µαθητευόµενοι,
πολύτεκνοι και ΑµεΑ, λαµβάνονται υπόψη για τον καθο-
ρισµό της χορηγούµενης αποζηµιώσεως.

3. Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών προβλέπουν τον
τρόπο και τη διαδικασία υπολογισµού της ετήσιας απο-
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ζηµίωσης, τον τρόπο που διαπιστώνεται το κατ’ έτος ο-
φειλόµενο ποσό αποζηµίωσης, ο τρόπος καταβολής
στον Ανάδοχο, καθώς και ο τρόπος επιστροφής ή συµ-
ψηφισµού τυχόν υπεραντιστάθµισης.

Άρθρο 28
Διάρκεια των συµβάσεων ανάθεσης

1. Οι συµβάσεις για την ανάθεση της εκτέλεσης δηµο-
σίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών έχουν
περιορισµένη χρονική διάρκεια που δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των οκτώ (8) ετών και να υπερβαίνει τα δέκα
(10)  έτη.

2. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής θεσπίζονται
κανόνες για τα επιµέρους κριτήρια µε βάση τα οποία εί-
ναι δυνατή η πρόβλεψη για παράταση του συµβατικού
χρόνου διάρκειας των συµβάσεων µε τους Αναδόχους
µέχρι το 50% του συµβατικώς οριζοµένου χρόνου, υπό
τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος
4 του Κανονισµού.

3. Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών εκτός από τη
χρονική διάρκεια της συµβάσεως µε τον Ανάδοχο πρέπει
να καθορίζεται, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση προ-
βλέπεται δυνατότητα παράτασης του συµβατικού χρό-
νου, η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις για την πα-
ράταση, αλλά και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώµατος
παράτασης.

Άρθρο 29
Προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό

1. Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών πρέπει να ανα-
φέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι προϋποθέσεις
για συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε κάθε διαγωνι-
σµό.

2. Στους διαγωνισµούς µπορούν να συµµετέχουν επι-
χειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής που εκτελούν
οδικές µεταφορές επιβατών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
ΕΚ 1071/2009 είτε αυτόνοµα είτε σε κοινοπραξίες.

3. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διαθέτουν ή να αποδει-
κνύουν ότι µπορούν να διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή
στελέχωση και οργάνωση, καθώς και επαρκή αριθµό κα-
τάλληλων οχηµάτων.

Άρθρο 30
Προσφορές των διαγωνιζοµένων

1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο των υπεραστικών γραµµών που εντάσσονται στο
δίκτυο της γεωγραφικής περιοχής για την οποία προκη-
ρύσσεται ο διαγωνισµός.

2. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνουν
το ποσό χρέωσης που προσφέρουν, το οποίο δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρέωσης, καθώς επίσης
και αναλυτικό πίνακα των προσφεροµένων υπηρεσιών
πέραν των ελαχίστων απαιτουµένων, όπως ιδίως οι συ-
χνότητες δροµολογίων στο υφιστάµενο δίκτυο.

Άρθρο 31
Κανόνες αξιολόγησης των προσφορών

των διαγωνιζοµένων

1. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής θεσπίζονται

κανόνες για την αξιολόγηση των προσφορών των διαγω-
νιζοµένων, ώστε η ανάδειξη των αναδόχων για την ανά-
θεση των υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών να
γίνεται µε συγκρίσιµο τρόπο και διαφάνεια.

2. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφο-
ρών είναι η προσφερόµενη έκπτωση επί του ανωτάτου ο-
ρίου χρέωσης. Λαµβάνονται υπόψη τυχόν περαιτέρω
προσφερόµενες εκπτώσεις για τους επιβάτες, καθώς ε-
πίσης και οι προσφερόµενες υπηρεσίες υπεραστικών µε-
ταφορών (δροµολόγια) πέραν των ελαχίστων απαιτου-
µένων. Αξιολογούνται επίσης και ποιοτικά κριτήρια όπως
ο περιορισµός των µετεπιβιβάσεων και άλλα που προ-
βλέπονται από διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας µέσων
µαζικής µεταφοράς.

3. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιγράφουν µε λεπτοµέ-
ρεια τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών και τη βα-
ρύτητα των επιµέρους κριτηρίων αξιολόγησης.

Άρθρο 32
Κανόνες για τους διαγωνισµούς

Πρότυπα τεύχη συµβάσεων

1. Η Ρυθµιστική Αρχή θεσπίζει κανόνες για τους δια-
γωνισµούς που αφορούν στην ανάθεση δηµοσίων υπε-
ραστικών οδικών µεταφορών επιβατών, όπου προβλέπο-
νται η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισµών, οι προ-
ϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδια-
φεροµένων, λόγοι αποκλεισµού διαγωνιζοµένων, τα κρι-
τήρια αξιολόγησης των προσφορών, ο τρόπος ανάδειξης
του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζο-
µένων και άλλες λεπτοµέρειες.

2. Οι προκηρύξεις συνοδεύονται από πρότυπα συµβα-
τικά τεύχη, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι βασι-
κές συµβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων.

Άρθρο 33
Συµβάσεις µε τους Αναδόχους

1. Η Ρυθµιστική Αρχή συνάπτει συµβάσεις µε τους Α-
ναδόχους, µε βάση τα πρότυπα συµβατικά τεύχη και την
προσφορά του αναδόχου.

2. Στις προκηρύξεις περιγράφονται τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος, καθώς και κάθε
άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται πριν την υ-
πογραφή της συµβάσεως µε την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση των υπερα-
στικών οδικών µεταφορών την ηµέρα που ορίζεται στην
σύµβαση. Η ηµέρα αυτή θεωρείται ως αφετηρία του χρό-
νου διάρκειας της σύµβασης.

4. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις ή αρνείται να προσέλθει για την υπογρα-
φή της σύµβασης εντός του οριζόµενου χρόνου, κηρύσ-
σεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στο διαγωνισµό.

5. Αν ο Ανάδοχος που αναδείχθηκε από διαγωνιστική
διαδικασία κηρυχθεί έκπτωτος πριν υπογραφεί σύµβαση
µε την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή µπορεί είτε να καλέσει
τον δεύτερο κατά την τελική αξιολόγηση διαγωνιζόµενο
ή αν αυτός δεν υπάρχει ή η προσφορά του κρίνεται µη
συµφέρουσα να προκηρύξει εκ νέου το διαγωνισµό και
να λάβει τα προβλεπόµενα µέτρα για τη διαφύλαξη της
συνεχούς παροχής δηµοσίων υπηρεσιών οδικών υπερα-
στικών µεταφορών επιβατών.
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Άρθρο 34
Μεταβολή συνθηκών διαρκούσης της συµβάσεως

1. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων µε τους
Αναδόχους διαπιστωθεί ότι µετεβλήθησαν οι ανάγκες
του επιβατικού κοινού, µετά από πρόταση του Αναδόχου
ή της αρµόδιας Περιφέρειας, η Ρυθµιστική Αρχή δύναται
να εγκρίνει την κατάργηση υφισταµένων υπεραστικών
γραµµών ή τη δηµιουργία νέων ή άλλες µεταβολές, ι-
δίως ως προς τη συχνότητα ή τη διαδροµή των υφιστα-
µένων δροµολογίων.

2. Για την έγκριση των προτεινοµένων µεταβολών η
Ρυθµιστική Αρχή λαµβάνει υπόψη τα υφιστάµενα απο-
κλειστικά δικαιώµατα του Αναδόχου, καθώς και το δικαί-
ωµα αποζηµίωσης και προβαίνει στις αναγκαίες ρυθµί-
σεις, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών συνε-
πειών.

3. Με βάση τις ρυθµίσεις που εγκρίνει η Ρυθµιστική
Αρχή υπογράφεται σύµβαση µε τον Ανάδοχο, τροποποι-
ητική της αρχικής.

4. Αν η Ρυθµιστική Αρχή διαπιστώσει ανάγκη τροπο-
ποίησης της συµβάσεως λόγω µεταβολής των αναγκών
του επιβατικού κοινού, δύναται να προτείνει ανάλογη
τροποποίηση της συµβάσεως.
Αν ο Ανάδοχος αρνείται την τροποποίηση, η Ρυθµιστι-

κή Αρχή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και τα εύλογα
συµφέροντα του Αναδόχου, δύναται µε απόφασή της να
επιβάλει τις κατάλληλες ρυθµίσεις.

5. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης
των αρχικών συµβάσεων ή επιβολής ρυθµίσεων µε απο-
φάσεις της.

6. Αν η Ρυθµιστική Αρχή δεν λάβει απόφαση εντός
τριών (3) µηνών από την υποβολή της πρότασης, θεωρεί-
ται ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Άρθρο 35
Εποπτεία των Αναδόχων - Εκτέλεση των συµβάσεων

1. Η εποπτεία των Αναδόχων ασκείται από τις αρµό-
διες υπηρεσίες της κατά τόπον αρµόδιας Περιφέρειας.

2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της κατά τόπον αρµόδιας
Περιφέρειας παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο Ανάδο-
χος συµµορφώνεται προς τις συµβατικές του υποχρεώ-
σεις και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, διαπι-
στώνουν τυχόν παραβάσεις και επιβάλλουν στους Ανα-
δόχους τις κυρώσεις που προβλέπονται.

3. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής θεσπίζονται
κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτελέσε-
ως των συµβάσεων από τους Αναδόχους, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και τα επιβαλλόµενα µέτρα άρσεως
των παραβάσεων, επιβολής κυρώσεων, των αντιρρήσεων
των ενδιαφεροµένων κατά των κυρώσεων που επιβλήθη-
καν, τα είδη και τον τρόπο εκτέλεσης των κυρώσεων, την
έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, καθώς και την έρευ-
να και διαπίστωση των ποιοτικών παραµέτρων του προ-
σφεροµένου µεταφορικού έργου.

4. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται κατά των
Αναδόχων αποτελούν έσοδα της Ρυθµιστικής Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 36
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο µέτρο

1. Σε περίπτωση διακοπής των δηµοσίων υπεραστικών
οδικών µεταφορών επιβατών ή επικείµενου κινδύνου
διακοπής τους σε µία ή περισσότερες γεωγραφικές πε-
ριοχές, η Ρυθµιστική Αρχή µπορεί να λάβει έκτακτα µέ-
τρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχοµένων
υπηρεσιών που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο
του έργου των δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επι-
βατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού είτε στην πα-
ράταση της διάρκειας της συµβάσεως µε τον Ανάδοχο
πέραν των τυχόν προβλεποµένων ορίων χωρίς τη διε-
νέργεια διαγωνισµού.

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης
συµβάσεως πέραν του προβλεποµένου χρόνου δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

3. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί η
κατάσταση µε τα έκτακτα µέτρα των προηγουµένων πα-
ραγράφων, η Ρυθµιστική Αρχή, µε απόφασή της µπορεί
να επιβάλει την παροχή δηµοσίων υπεραστικών οδικών
µεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να α-
νταποκριθούν εν όλω ή εν µέρει, µε όρους ανάλογους
αυτών που ισχύουν για Αναδόχους παροµοίων υπηρε-
σιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η επιβολή υποχρέωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το έ-

να έτος.
4. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες για τις

προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
ή επιβολής υποχρεώσεων ως έκτακτα µέτρα.

Άρθρο 37
Περιορισµένο µεταφορικό έργο

1. Μετά από πρόταση της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθ-
µιστική Αρχή δύναται να αναθέτει το έργο των δηµοσίων
υπεραστικών µεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισµό σε
επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
29 του παρόντος νόµου, εάν η µέση ετήσια αξία των πα-
ρεχοµένων υπηρεσιών υπολογίζεται σε ποσό κάτω του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ή αν το ετήσιο µε-
ταφορικό έργο είναι µικρότερο από τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) χιλιόµετρα.

2. Τα όρια της προηγούµενης παραγράφου διπλασιά-
ζονται, αν η απευθείας ανάθεση αφορά σε µικρή ή µε-
σαία επιχείρηση, η οποία χρησιµοποιεί όχι περισσότερα
από είκοσι τρία (23) οχήµατα.

3. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις µπορεί να έχουν εφαρµογή ι-
δίως σε αποµακρυσµένες γεωγραφικές περιοχές ή νη-
σιά, όπου το αναγκαίο µεταφορικό έργο είναι περιορι-
σµένο.

4. Η κατάτµηση Περιφερειακών Ενοτήτων σε µικρότε-
ρες γεωγραφικές περιοχές, µε σκοπό να περιοριστεί το
αναγκαίο µεταφορικό έργο και να έχει εφαρµογή το πα-
ρόν άρθρο, δεν επιτρέπεται.
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5. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τους ειδικότερους ό-
ρους και προϋποθέσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε
τρίτους λόγω περιορισµένου µεταφορικού έργου.

Άρθρο 38
Ανάθεση σε δηµόσια υπηρεσία

1. Με αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα και πρόταση
της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθµιστική Αρχή δύναται να
προβαίνει στην ανάθεση της παροχής δηµοσίων υπερα-
στικών οδικών µεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισµό
σε εγχώριους φορείς, µε την έννοια του άρθρου 2 περί-
πτωση ι΄ του Κανονισµού, που αποτελούν νοµικώς ανε-
ξάρτητα πρόσωπα, επί των οποίων µία δηµόσια αρχή α-
σκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των υπηρε-
σιών της.

2. Η ανάθεση της προηγούµενης παραγράφου γίνεται
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του
Κανονισµού.

3. Η απόφαση τοπικής δηµόσιας Αρχής, µε την έννοια
του άρθρου 2 περίπτωση γ΄ του Κανονισµού, για την πα-
ροχή από την ίδια δηµοσίων υπεραστικών οδικών µετα-
φορών επιβατών είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισµού και υπόκειται
στην έγκριση της Ρυθµιστικής Αρχής.

4. Η Ρυθµιστική Αρχή ορίζει τους κανόνες, βάσει των
οποίων είναι δυνατή η ανάληψη δηµοσίων υπεραστικών
οδικών µεταφορών επιβατών από αρµόδιες τοπικές Αρ-
χές ή η ανάθεση σε εγχώριους φορείς.

Άρθρο 39
Δηµοσίευση πληροφοριών για απευθείας ανάθεση

1. Η Ρυθµιστική Αρχή υποχρεούται να δηµοσιεύει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγρα-
φος 2 του Κανονισµού ένα (1) έτος πριν από την απευ-
θείας ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή υποχρεούται να δηµοσιοποιεί τις
πληροφορίες της προηγουµένης παραγράφου και µε κά-
θε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως µε ανάρτηση στην ιστο-
σελίδα της ή µε δηµοσιεύσεις στον τύπο.

3. Από την υποχρέωση δηµοσίευσης πληροφοριών ε-
ξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 36 του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 40
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 37 και 38 του παρό-
ντος νόµου, η Ρυθµιστική Αρχή, εντός τριµήνου από τη
δηµοσίευση των πληροφοριών του προηγουµένου άρ-
θρου, υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση για την εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για το µεταφορικό έργο υπερα-
στικών επιβατικών µεταφορών που προτίθεται να αναθέ-
σει χωρίς διαγωνισµό.

2. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή
τους τουλάχιστον δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της
πρόσκλησης για να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον
τους.

3. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πε-
ρισσότερους φορείς, η Ρυθµιστική Αρχή τους καλεί να υ-

ποβάλουν προσφορές για το συγκεκριµένο έργο και
µπορεί είτε να προβεί στην απευθείας ανάθεση σε όποι-
ον προσέφερε το χαµηλότερο κόµιστρο είτε να διενερ-
γήσει διαπραγµατεύσεις για την επιλογή του Αναδόχου
είτε να αναθέσει σε φορέα ελεγχόµενο από δηµόσια Αρ-
χή.

4. Η Ρυθµιστική Αρχή θεσπίζει ειδικότερους κανόνες
για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής
προσφορών και αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων, κα-
θώς και για τα κριτήρια ανάθεσης.

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης συ-
νάπτονται συµβάσεις µε το φορέα που αναλαµβάνει την
εκτέλεση του έργου της µεταφοράς επιβατών, η διάρ-
κεια των οποίων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των οκτώ
(8) ετών και να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, µε δυνατό-
τητα παράτασης έως και 50% του συµβατικώς οριζόµε-
νου χρόνου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισµού.

6. Η Ρυθµιστική Αρχή δύναται να αναθεωρήσει υφι-
στάµενες απευθείας συµβάσεις ιδίως στις περιπτώσεις
του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Κανονισµού.

7. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Ρυθµιστικής
Αρχής για ανάθεση υπεραστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών χωρίς διαγωνισµό προσβάλλονται ενώπιον των
αρµοδίων δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 41
Υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής

1. Οι Περιφέρειες αυτεπαγγέλτως ή µετά από πρόταση
επιχειρήσεων µεταφοράς επιβατών οποιασδήποτε νοµι-
κής µορφής, µπορούν να υποβάλουν στη Ρυθµιστική Αρ-
χή φάκελο µε τεκµηριωµένη πρόταση για τη δηµιουργία
νέας γραµµής υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβα-
τών, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δι-
καίωµα ή και δικαίωµα αποζηµίωσης ή δεν έχει γίνει α-
πευθείας ανάθεση ή δεν παρέχεται από δηµόσια υπηρε-
σία.

2. Οι προτεινόµενες υπεραστικές γραµµές καθορίζο-
νται από τη Ρυθµιστική Αρχή, η οποία αξιολογεί τις υπο-
βληθείσες προτάσεις µε κριτήριο την εξασφάλιση πλη-
ρέστερου δικτύου υπεραστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

3. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει την αφετηρία, τις τυ-
χόν ενδιάµεσες στάσεις και το τέρµα των υπεραστικών
γραµµών ελεύθερης επιλογής, τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις λειτουργίας της, καθώς και τον τρόπο διενέρ-
γειας δροµολογίων, χωρίς να δεσµεύεται από τις υπο-
βληθείσες προτάσεις.

4. Στις υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής δεν
παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης, ούτε
επιτρέπεται να χορηγείται οποιασδήποτε µορφής οικο-
νοµικό πλεονέκτηµα.

5. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει δικαίωµα να εκτελεί
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών και πληροί τις
προϋποθέσεις που θέτει η Ρυθµιστική Αρχή, µπορεί να ε-
νταχθεί στο πρόγραµµα δροµολογίων των υπεραστικών
γραµµών ελεύθερης επιλογής.
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Άρθρο 42
Διαδικασία καθορισµού υπεραστικής

γραµµής ελεύθερης επιλογής

1. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τα στοιχεία και δικαιο-
λογητικά που πρέπει να περιέχει ο «Φάκελος Πρότασης
Εκτέλεσης Υπεραστικής Γραµµής χωρίς αποκλειστικό δι-
καίωµα εκµετάλλευσης», ο οποίος υποβάλλεται από τις
Περιφέρειες.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή υποχρεούται να ολοκληρώσει
την εξέταση του υποβληθέντος φακέλου εντός έξι (6)
µηνών, µετά την πάροδο των οποίων εγκρίνει την υπο-
βληθείσα πρόταση ή την απορρίπτει αιτιολογηµένα.

3. Αν η Ρυθµιστική Αρχή αποφασίσει τη δηµιουργία νέ-
ας υπεραστικής γραµµής ελεύθερης επιλογής, προβαίνει
στη δηµοσιοποίηση της προτεινόµενης γραµµής και στη
δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Μετά την πάροδο δύο (2) µηνών από τη δηµόσια πρό-

σκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η Ρυθµιστική Αρ-
χή, λαµβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που εκδηλώ-
θηκε, καθορίζει τις επιχειρήσεις που θα παρέχουν στις
γραµµές ελεύθερης επιλογής, τις ελάχιστες απαιτήσεις
και τον τρόπο λειτουργίας της γραµµής ελεύθερης επι-
λογής.
Η πρόσκληση καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία

επιλογής των υποψηφίων για την υπό εξέταση γραµµή.
4. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προσβάλει τις απο-

φάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής για τον καθορισµό υπε-
ραστικών γραµµών ελεύθερης επιλογής στα αρµόδια δι-
καστήρια.

Άρθρο 43
Άδεια εκτέλεσης δροµολογίων
σε γραµµές ελεύθερης επιλογής

1. Η Ρυθµιστική Αρχή ορίζει τα στοιχεία που οφείλουν
να υποβάλλουν σε αυτήν οι φορείς που ζητούν να λά-
βουν άδεια για την εκτέλεση δροµολογίων σε υπεραστι-
κές γραµµές ελεύθερης επιλογής.

2. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς λαµβάνουν άδεια διάρ-
κειας µέχρι πέντε (5) ετών, στην οποία καθορίζονται οι υ-
ποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. Σε κάθε περίπτωση
η διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει την ηµεροµηνία
λήξης του έργου του αναδόχου παροχής των υπεραστι-
κών µεταφορών στην οικεία περιοχή.

3. Η λειτουργία υπεραστικών γραµµών ελεύθερης επι-
λογής δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζεται ή να προκαλεί
ανταγωνιστικό µειονέκτηµα σε άλλες υπεραστικές γραµ-
µές οδικών µεταφορών επιβατών, για τις οποίες έχει χο-
ρηγηθεί αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης ή παρέ-
χεται αντιστάθµισµα ή αποζηµίωση πάσης φύσεως ή έχει
γίνει απευθείας ανάθεση.

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν αποκλείουν
την εφαρµογή των διατάξεων για τον ελεύθερο ανταγω-
νισµό ούτε την άσκηση των δικαιωµάτων των ενδιαφε-
ροµένων που απορρέουν από αυτές.

5. Όσοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση υπεραστικών ο-
δικών µεταφορών επιβατών µε αποκλειστικό δικαίωµα ή
και αποζηµίωση µπορεί να εκτελούν και υπεραστικές µε-
ταφορές σε γραµµές ελεύθερης επιλογής, υπό τον όρο
του σαφούς λογιστικού διαχωρισµού της δραστηριότη-
τας αυτής.

Άρθρο 44
Κανόνες λειτουργίας των γραµµών

ελεύθερης επιλογής

1. Οι υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής συ-
µπληρώνουν τις δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφο-
ρές επιβατών και υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγ-
χο της Ρυθµιστικής Αρχής, η οποία έχει την αποκλειστι-
κή αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή εξετάζει οποιεσδήποτε καταγγε-
λίες περιέλθουν σε γνώση της σχετικά µε την τήρηση
των υποχρεώσεων λειτουργίας των υπεραστικών γραµ-
µών ελεύθερης επιλογής και δύναται να επιβάλει προ-
σωρινά ρυθµιστικά µέτρα για άρση της παραβίασης.

3. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα κριτήρια καθορι-
σµού των υπεραστικών γραµµών ελεύθερης επιλογής,
καθώς και η οργάνωση και ρύθµιση της λειτουργίας των
γραµµών, ο τρόπος ένταξης νέων επιχειρήσεων µε ίσους
όρους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 45
Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων

του Κανονισµού 181/2011

1. Οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρ-
µογής των διατάξεων του Κανονισµού Ε.Ε. 181/2011 για
τα δικαιώµατα των επιβατών υπεραστικών οδικών µετα-
φορών και την επιβολή κυρώσεων.

2. Η Ρυθµιστική Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις κατά
των αποφάσεων επί καταγγελιών για παραβίαση των
διατάξεων του ως άνω Κανονισµού, καθώς και τις αντιρ-
ρήσεις κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από
τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Άρθρο 46
Κανόνες για τα δικαιώµατα των επιβατών

1. Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής καθορίζονται
δικαιώµατα των επιβατών πέραν του Κανονισµού Ε.Ε.
181/2011, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των καταγ-
γελιών και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

2. Στην απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής της προηγου-
µένης παραγράφου για τα δικαιώµατα των επιβατών
µπορεί να προβλέπεται διαδικασία εκούσιας εξωδικαστι-
κής επίλυσης διαφορών αποζηµίωσης επιβατών, σύµφω-
να µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Ε.Ε. 181/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47
Ισχύς διατάξεων για τις υπεραστικές

επιβατικές µεταφορές

Οι διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λει-
τουργία των δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών
επιβατών εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών ανάθεσης του µεταφορικού έρ-
γου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού και του
παρόντος νόµου.
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Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων

για το σχεδιασµό του δικτύου

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος
συλλογής στοιχείων και δεδοµένων που είναι αναγκαία
για το σχεδιασµό των υπεραστικών γραµµών σε κάθε πε-
ριφερειακή ενότητα.

2. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι φορείς που έχουν υ-
ποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για
τις εκτελούµενες υπεραστικές επιβατικές µεταφορές,
καθώς και οι κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση.

Άρθρο 49
Διαδικασίες - χρονοδιάγραµµα εφαρµογής

1. Η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών συγκρο-
τείται και στελεχώνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2014.

2. Έως και τις 31 Ιουλίου 2014 η Ρ.Α.Ε.Μ. καταρτίζει
σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των
ρυθµίσεων του πρώτου µέρους του παρόντος νόµου, στο
οποίο συµπεριλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α. Οι προθεσµίες εκπόνησης εκ µέρους της Ρ.Α.Ε.Μ.

και κοινοποίησης στις Περιφέρειες των υπό του παρό-
ντος νόµου προβλεπόµενων µελετών και στοιχείων.
β. Οι προθεσµίες υποβολής από τις Περιφέρειες προς

τη Ρ.Α.Ε.Μ. των µελετών συγκοινωνιακού σχεδιασµού
και λοιπών στοιχείων.
γ. Οι προθεσµίες επεξεργασίας και οριστικοποίησης εκ

µέρους της Ρ.Α.Ε.Μ. των υποβληθεισών µελετών από τις
Περιφέρειες, καθώς και των τευχών των διαγωνιστικών
διαδικασιών ή των τευχών των απευθείας αναθέσεων.
δ. Οι προθεσµίες δηµοσιότητας των προς ανάθεση υ-

περαστικών οδικών επιβατικών µεταφορών.
ε. Η εξασφάλιση των πόρων χρηµατοδότησης των δια-

γωνιστικών ή άλλων διαδικασιών, ως και των προβλεπό-
µενων ποσών αποζηµιώσεως των Αναδόχων.
στ. Οι προθεσµίες και οι διαδικασίες διενέργειας των

διαγωνιστικών διαδικασιών ή των διαδικασιών απευθείας
ανάθεσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1370/2007 και τον
παρόντα νόµο.
ζ. Οι προθεσµίες αξιολόγησης των προσφορών, ανά-

δειξης των αναδόχων και υπογραφής των συµβάσεων α-
νάθεσης των παρεχόµενων υπεραστικών οδικών επιβατι-
κών µεταφορών.

Άρθρο 50
Ρυθµίσεις εργασιακών θεµάτων

Το στοιχείο αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 5 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) αντικαθίσταται
ως εξής:

«αα) Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση
που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιεί-
ται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµφωνα µε τα ισχύο-
ντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται µε την προσκόµι-
ση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά
το τελευταίο εξάµηνο προ της υποβολής του. Το ιατρικό
πιστοποιητικό προσκοµίζεται κατά την πρόσληψη ή και
µεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέ-
σης, το αργότερο πάντως εντός είκοσι (20) ηµερών από
τότε που το ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ή οι εταιρείες του άρ-
θρου 29 του ν. 588/1977, εγγράφως και µε απόδειξη πα-

ραλαβής, κάλεσαν τον εργαζόµενο να εκπληρώσει τη
σχετική υποχρέωση.»

Άρθρο 51
Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάµενων σταθµών

υπεραστικών λεωφορείων

Σε σταθµούς άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λε-
ωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, που λειτουργούν χωρίς ά-
δεια λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, χορηγείται,
κατόπιν αιτήσεώς τους, προσωρινή άδεια λειτουργίας
µέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδι-
κών επιβατικών µεταφορών στους Αναδόχους κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρι-

νής άδειας είναι και η υποβολή πιστοποιητικού πυρα-
σφάλειας των εγκαταστάσεών τους από την οικεία Πυ-
ροσβεστική υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2963/2001

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α΄
268), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρ-
θρου 119 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προστίθεται νέο, ό-
γδοο εδάφιο, ως εξής:

«Αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ως
άνω συµπληρωµατικού ποσού, διατίθεται για την ικανο-
ποίηση των αιτήσεων, που είχαν εµπροθέσµως υποβλη-
θεί (µέχρι τις 31.7.2009), για την ενίσχυση επενδύσεων
των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι, προϋποθέ-
σεις και διαδικασία που ορίζεται στην κείµενη νοµοθε-
σία.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2963/ 2001 (Α΄ 268)
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 967/
1979 (Α΄ 23) πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι δεκαπέντε
(15) ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έ-
τους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄194)
προστίθεται περίπτωση ιβ΄ που έχει ως εξής:

«ιβ. Ο λογαριασµός του ποσοστού 1% της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 α-
πό τις ετήσιες ακαθάριστες εισπράξεις των αστικών και
υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟ-
ΔΑ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδι-
κασίες µετάπτωσης του ανωτέρω λογαριασµού στο προ-
γενέστερο καθεστώς.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/
2001 (Α΄ 269) προστίθεται περίπτωση ε΄ η οποία έχει ως
εξής:

«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 ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιµετώπισης εκτάκτων
συνθηκών και ταµειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών
αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση
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που ορίζει η περίπτωση δ΄ του παρόντος άρθρου.»
5. Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β΄ της παρ. 2

του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται
ως εξής:

«β.(i) Με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης µεταφοράς
προσώπων, από κοινού, εκ µέρους των φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους λεωφο-
ρεία που είναι ενταγµένα στα ΚΤΕΛ, καθώς και αυτών
που θα προέρχονται από αντικατάσταση. Στην περίπτω-
ση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. αποτελείται από
το ενεργητικό του µετατρεπόµενου ΚΤΕΛ, αποτιµώµενο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/
1920, και καταβολή εις χρήµα, που δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόµενο για τις ανώ-
νυµες εταιρίες. Μέτοχοι των ανωνύµων εταιριών µπο-
ρούν να γίνουν όλοι οι µέτοχοι του µετατραπέντος κατά
την παράγραφο 1 ΚΤΕΛ, εφόσον συµµετάσχουν στην α-
νάληψη του κεφαλαίου µε καταβολή εις χρήµα, σύµφω-
να και αναλογικά µε τη συµµετοχή που είχαν στο µετα-
τρεπόµενο ΚΤΕΛ.»

6. Στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προστίθεται άρθρο µε τον
αριθµό 3α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 3α

Όπου στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αναφέρεται «σύµβα-
ση µίσθωσης ή εκµίσθωσης λεωφορείων» νοείται η ανά-
ληψη υποχρέωσης εκτέλεσης µεταφοράς προσώπων και
όπου αναφέρεται «εκµισθωτής» νοείται ο µέτοχος της
ανωνύµου εταιρίας, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόµενα
στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου.»

Άρθρο 53
Αποστάσεις ίδρυσης σταθµών
υπεραστικών λεωφορείων

Η περίπτωση 2.5 της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
79/2004 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε απόσταση µικρότερη των 100 µέτρων από Σχολεία
ή Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή µπορεί να µειω-
θεί µέχρι και τα 50 µέτρα, µε σύµφωνη γνώµη του οικεί-
ου Δηµοτικού Συµβουλίου. Η εν λόγω απόσταση µετριέ-
ται ακτινικά από το περίγραµµα του οικοπέδου του σταθ-
µού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.»

Άρθρο 54
Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας

για την έκδοση άδειας ή πράξης αποχαρακτηρισµού
λεωφορείου Δ.Χ. ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ

Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), σε
κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης
αποχαρακτηρισµού ή µεταβίβασης λεωφορείου Δηµο-
σίας Χρήσεως που ανήκει στην κυριότητα του νοµικού
προσώπου των ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και των εταιρειών του
άρθρου 29 του ν. 588/1977 είναι τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και οι µέτοχοι των φορέων αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Ρ.Α.Ε.Μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 55
Σύσταση

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επω-
νυµία «Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών»
(Ρ.Α.Ε.Μ.), η οποία έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Ρ.Α.Ε.Μ. απολαµβάνει διοικητικής και λειτουργι-
κής ανεξαρτησίας και οικονοµικής αυτοτέλειας.

3. Η Ρ.Α.Ε.Μ. ενεργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρή-
σεις ή τους φορείς ή τις δηµόσιες αρχές που εκτελούν ή
εποπτεύουν δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβα-
τών.

4. Κάθε χρόνο η Ρ.Α.Ε.Μ. υποβάλλει στον Πρόεδρο
της Βουλής και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων έκθεση πεπραγµένων.

Άρθρο 56
Συγκρότηση της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντι-
πρόεδρο και τρία µέλη.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποια από τα µέλη της
εκλείψουν ή αποχωρήσουν ή απωλέσουν την ιδιότητα
του µέλους, η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει νόµιµη συγκρότηση, αν τα
λοιπά µέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία κατά τις
συνεδριάσεις της.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 14 περίπτωση η΄ και το άρθρο 43Α του Κανονισµού
της Βουλής.

4. Ο διορισµός των µελών της Ρ.Α.Ε.Μ. δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την η-
µεροµηνία της δηµοσίευσης.

5. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κα-
τάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα ή εµπει-
ρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα ή στον το-
µέα των συγκοινωνιών.

Άρθρο 57
Ανεξαρτησία των µελών της Ρ.Α.Ε.Μ. - Ασυµβίβαστα

1. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι ανώτατοι κρατικοί λει-
τουργοί και απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής α-
νεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν
θέση δηµοσίου ή µετακλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή να εργάζονται ή
να κατέχουν διοικητική θέση σε φορείς ή νοµικά πρόσω-
πα που εποπτεύονται από αυτό ή να είναι µέλη άλλης α-
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νεξάρτητης αρχής ή αιρετά όργανα ή υπάλληλοι Οργανι-
σµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ.
η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, η άσκηση κα-
θηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος, µε
την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν
παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα που παρέχουν υπη-
ρεσίες επιβατικών µεταφορών ή συµµετέχουν σε διαγω-
νισµούς που προκηρύσσει η Ρ.Α.Ε.Μ..

4. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επιτρέπεται να έχουν επι-
χειρήσεις ή να συµµετέχουν ως εταίροι ή µέτοχοι σε επι-
χειρήσεις που ασχολούνται µε τις οδικές µεταφορές επι-
βατών ή σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων ή να κατέ-
χουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ή να συνδέονται µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή άλλης φύσεως διαρκή ε-
παγγελµατική συνεργασία µε παρόµοιες επιχειρήσεις ή
να προσπορίζονται όφελος από υπηρεσίες προς επιχει-
ρήσεις µεταφοράς επιβατών για όσο χρόνο διαρκεί η θη-
τεία τους και για δύο χρόνια µετά τη λήξη της.

5. Τα ασυµβίβαστα της προηγούµενης παραγράφου υ-
φίστανται για τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. και όταν αυτά συ-
ντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων και συγγενών εξ αίµα-
τος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δευτέρου βαθµού.

6. Μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. που εµπίπτουν στα ασυµβίβαστα
του παρόντος άρθρου εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέ-
ση τους.
Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται µε απόφαση του

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος
ταυτόχρονα προβαίνει σε αντικατάσταση του εκπεσό-
ντος µέλους για το υπόλοιπο της θητείας, µε τη διαδικα-
σία του άρθρου 57 παράγραφος 3 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 58
Υποχρεώσεις µελών της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν υποχρέωση να τηρούν
αµεροληψία και αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και τρία
χρόνια µετά την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρό-
πο, τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν υποχρέωση εχεµύθειας.

3. Μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ., τα οποία κατά τη διάρκεια της
θητείας τους απέκτησαν από κληρονοµία εταιρικά µερί-
δια ή µετοχές σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις ο-
δικές µεταφορές επιβατών, έχουν υποχρέωση να απέ-
χουν από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής
και διοίκησης παρόµοιων επιχειρήσεων.
Στην ίδια υποχρέωση υπάγονται οι σύζυγοι και συγγε-

νείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δευτέρου βαθ-
µού.

4. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. υποβάλλουν κατ’ έτος δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το  ν.
3213/2003 (Α΄ 309).

Άρθρο 59
Θητεία - Υπηρεσιακή κατάσταση των µελών

1. Η θητεία των µελών της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πενταετής
και µετά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το
διορισµό νέων µελών.
Η θητεία κάθε µέλους µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο

φορά.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος είναι πλή-
ρους απασχόλησης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι α-
ποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µε-
λών της Ρ.Α.Ε.Μ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της
Ρ.Α.Ε.Μ..

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ. αναστέλλεται η άσκηση ο-
ποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος, καθώς και η ά-
σκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο,
σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα.
Στα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. επιτρέπεται η άσκηση καθηκό-

ντων µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. µε καθεστώς
µερικής απασχόλησης.

5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ., εάν
προέρχονται από φορέα του δηµοσίου τοµέα, όπως αυ-
τός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994, µετά τη λήξη
της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση
που κατείχαν πριν από το διορισµό τους.
Για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εφόσον είναι µέ-

λη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. χορη-
γείται άδεια από τα αρµόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι..

6. Η θητεία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της
Ρ.Α.Ε.Μ. λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις
συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η
βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξή τους. Αν η θέση
που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κε-
νή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε οµοιόβαθµη προ-
σωποπαγή θέση στον ίδιο κλάδο και στον ίδιο βαθµό, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού. Η προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως µε
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

7. Μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ., υπαγόµενο στις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προ-
αχθεί, ύστερα από αίτησή του προς την υπηρεσία από
την οποία προέρχεται, στο βαθµό του Διευθυντή ή του
Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και η
θητεία του λήγει αυτοδικαίως.

Άρθρο 60
Πειθαρχική ευθύνη των µελών

1. Όλα τα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. υπέχουν πειθαρχική ευ-
θύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορ-
ρέουν από τον παρόντα νόµο.

2. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών της
Ρ.Α.Ε.Μ. παραπέµπονται στο ίδιο πειθαρχικό συµβούλιο,
το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του ν. 3891/2010
για τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων
(Ρ.Α.Σ.). Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της
Ρ.Α.Ε.Μ..

3. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού
συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.

4. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Δια-
χείρισης ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τις πειθαρχι-
κές ποινές και την πειθαρχική διαδικασία των µελών της
Ρ.Α.Ε.Μ..
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Άρθρο 61
Έκπτωση µελών - Αντικατάσταση

1. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας µέλους της
Ρ.Α.Ε.Μ. εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστι-
κή απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορι-
σµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οποιοδήποτε κα-
κούργηµα, επέρχεται αυτοδίκαια έκπτωση από τη θέση
του.

2. Αν µέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. παραπεµφθεί για να δικαστεί
για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού
ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου ή για οποιοδήποτε κα-
κούργηµα, επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή της θητείας
του, µέχρις την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφα-
σης.

3. Αν κενωθεί θέση µέλους της Ρ.Α.Ε.Μ. για οποιονδή-
ποτε λόγο, όπως ιδίως λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκ-
πτωσης, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων διορίζει νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αναστολής της

θητείας µέλους της Ρ.Α.Ε.Μ. για όσο χρόνο διαρκεί η α-
ναστολή.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για το διορισµό νέ-

ου µέλους απαιτείται γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 62
Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται
αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε είδους
δίκες.

2. Ο Πρόεδρος, και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόε-
δρος, εκπροσωπεί τη Ρ.Α.Ε.Μ. έναντι κάθε άλλης αρχής
ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί µε απόφασή της να ορίζει και άλ-
λο µέλος της ή µη, το οποίο θα την εκπροσωπεί για συ-
γκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ε-
νεργειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 63
Συνεδριάσεις - Απαρτία

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προ-
σκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον µία φορά το
µήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη).

2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Ε.Μ.
που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας
παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις.

3. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. εκτός του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής συµµετέ-
χουν µε δικαίωµα λόγου ένας εκπρόσωπος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Πανελ-
λαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συ-
γκοινωνιών, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς.
Η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της,

προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υ-
πηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχω-
ρούν σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτοµέ-
ρειες ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας και Διαχείρισης.

4. Η Ρ.Α.Ε.Μ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νο-
µίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τρία (3) τουλά-
χιστον µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιά-
ζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος.
Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της

συνεδρίασης και κατά την ψηφοφορία.
5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξά-

γονται σε διαφορετικό χρόνο, η νοµιµότητα της σύνθε-
σης της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλ-
λαγή των µελών που συµµετέχουν.

6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ. εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  (ν.
2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 64
Πρόσκληση µελών - Συνεδριάσεις

1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. καθορίζει την ηµέρα, την
ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ηµε-
ρήσια διάταξη των θεµάτων που πρόκειται να συζητη-
θούν και καλεί τα µέλη να συµµετάσχουν.

2. Κάθε µέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει δικαίωµα να ζητήσει
εγγράφως την ένταξη θέµατος στην ηµερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συµπεριλάβει το προτεινό-
µενο θέµα σε κάποια από τις επόµενες τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις από την υποβολή του αιτήµατος.

3. Η πρόσκληση των µελών, η οποία περιλαµβάνει την
ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα µέλη της
Ρ.Α.Ε.Μ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από
τη συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει µε οποι-
ονδήποτε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και µε τηλε-
φώνηµα, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.
Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγο-

ντος, να συντµηθεί µε απόφαση του Προέδρου, όµως τό-
τε, η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη.

4. Πρόσκληση των µελών της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν απαιτείται
όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές,
που ορίζονται µε απόφασή της, η οποία και γνωστοποιεί-
ται στα µέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν µέλος της

Ρ.Α.Ε.Μ. έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα
συµµετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυµα τούτο είναι
γνωστό στον Πρόεδρο.

5. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει µέλος της
Ρ.Α.Ε.Μ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση εί-
ναι παράνοµη. Αν υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την
κλήτευση µέλους, η Ρ.Α.Ε.Μ. συνεδριάζει νοµίµως, αν
το µέλος αυτό παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν α-
ντιλέγει.

Άρθρο 65
Υποχρεωτική σύγκληση της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη
Ρ.Α.Ε.Μ. αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος προσδιορίζει και
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τα προς συζήτηση θέµατα.
2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου η

σύγκληση της Ρ.Α.Ε.Μ. πρέπει να γίνει εντός πέντε ερ-
γάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
Αν παρέλθει η ως άνω προθεσµία, ο Αντιπρόεδρος υπο-
χρεούται να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Ε.Μ. χωρίς καθυστέρη-
ση.

3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητή-
σουν δύο τουλάχιστον µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. µε αίτησή τους
προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν και τα
θέµατα της ηµερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος µπορεί να εντάξει τα προτεινόµενα θέµα-

τα στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης α-
πό την υποβολή του αιτήµατος, αν αυτή δεν απέχει πάνω
από δέκα ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος.
Σε διαφορετική περίπτωση η Ρ.Α.Ε.Μ. συγκαλείται νο-

µίµως και µε πρόσκληση των αιτούντων µελών.

Άρθρο 66
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. συζητούνται και
λαµβάνονται αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που περι-
λαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.
Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα

που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, αν εί-
ναι παρόντα όλα τα µέλη και συµφωνούν για τη συζήτη-
σή τους.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. κηρύσσει την έναρξη και
τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και
φροντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη
λειτουργία της.

Άρθρο 67
Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. συντάσσεται πρα-
κτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η
ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνο-
πτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η
µορφή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν.

2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών
που µειοψήφησαν και τα ονόµατα αυτών.

3. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Ε.Μ. προς δια-
τύπωση απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζο-
νται υποχρεωτικώς όλες οι επιµέρους γνώµες που διατυ-
πώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

4. Το πρακτικό συντάσσεται από το µέλος ή υπάλληλο
της Ρ.Α.Ε.Μ. που επιφορτίζεται µε το καθήκον αυτό από
τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

5. Τα τηρούµενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, κα-
θώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθη-
καν από τη Ρ.Α.Ε.Μ. είναι προσιτά στους άµεσα ενδια-
φερόµενους, εκτός και εάν έχουν εµπιστευτικό χαρα-
κτήρα.

Άρθρο 68
Αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. λαµβάνονται µε την α-

πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και φανερή
ψηφοφορία. Αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

2. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες
από µία συνεδριάσεις, η απόφαση λαµβάνεται από τα µέ-
λη που µετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση.

3. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. πρέπει να είναι ειδικά αι-
τιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο.
Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την καταχώρηση αυτή, α-
νακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 69
'Ελεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. προσβάλ-
λονται µε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρα-
τείας.
Αίτηση ακυρώσεως µπορεί να υποβάλει και ο Υπουρ-

γός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις της Ρ.Α.Ε.Μ. προ-

σβάλλονται µε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υ-
πουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της προσβαλ-
λόµενης πράξεως στον ενδιαφερόµενο. Ο Υπουργός α-
ποφασίζει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ηµε-
ρών από την υποβολή της, άλλως θεωρείται ότι η προ-
σφυγή απορρίφθηκε µε αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητι-
κό Εφετείο Αθηνών.

3. Κατά των λοιπών αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ., ιδίως ε-
κείνων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, µπορεί να
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Α-
θηνών.

4. Η προθεσµία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώ-
σεως ή της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της δεν α-
ναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόµενων αποφά-
σεων της Ρ.Α.Ε.Μ..
Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρµόδιο Δικα-

στήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η συζήτηση προσφυγής κατά αποφάσεως της

Ρ.Α.Ε.Μ. που αφορά στην επιβολή προστίµου είναι πα-
ραδεκτή, αν έχει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος
προστίµου.

6. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Α-
θηνών επί αιτήσεων ακυρώσεως ή προσφυγών κατά απο-
φάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση
έφεση ή αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε.Μ.

Άρθρο 70
Κανονιστικές αρµοδιότητες

1. Η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
(Ρ.Α.Ε.Μ.) έχει την αρµοδιότητα έκδοσης κανονιστικών
πράξεων για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στις οδι-
κές υπεραστικές µεταφορές επιβατών, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο και ειδικότερα να θεσπίζει διατάξεις που
αφορούν:
α) στη ρύθµιση των προϋποθέσεων και του τρόπου χο-
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ρήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ή
και τη χορήγηση αποζηµίωσης στις δηµόσιες υπεραστι-
κές οδικές µεταφορές επιβατών,
β) στους σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων και τις ε-

γκαταστάσεις υποδοµής εν γένει που εντάσσονται στο
δηµόσιο δίκτυο υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβα-
τών και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς, στον
τρόπο χρέωσης για τη χρήση των σταθµών, καθώς και
στον τρόπο ένταξης στο δηµόσιο δίκτυο ιδιωτικών σταθ-
µών υπεραστικών λεωφορείων και τις εν γένει υποχρεώ-
σεις αυτών,
γ) στην αναγκαία οργάνωση και στις υποχρεώσεις των

φορέων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές οδικές µε-
ταφορές επιβατών συµπεριλαµβανοµένων και των γραµ-
µών ελεύθερης επιλογής,
δ) στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας

των παρεχόµενων υπηρεσιών στις υπεραστικές οδικές
µεταφορές επιβατών,
ε) στα δικαιώµατα των επιβατών µε βάση την ισχύου-

σα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και στον τρόπο ά-
σκησής τους,
στ) στον τρόπο διενέργειας των ανοικτών διαγωνι-

σµών για την ανάθεση υπηρεσιών υπεραστικών οδικών
µεταφορών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαι-
ώµατος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωση,
ζ) στις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο α-

πευθείας ανάθεσης µεταφορικού έργου στις υπεραστι-
κές οδικές µεταφορές επιβατών,
η) στον τρόπο σχεδιασµού και τα κριτήρια χαρακτηρι-

σµού των υπεραστικών γραµµών σε γραµµές µε απο-
κλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης ή και µε δικαίωµα α-
ποζηµίωσης,
θ) στα κριτήρια και τον τρόπο καθορισµού των γραµ-

µών ελεύθερης επιλογής και τη ρύθµιση των κανόνων
λειτουργίας τους για τη διασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό,
ι) στον τρόπο καθορισµού του ανώτατου ορίου χρέω-

σης των επιβατών ή για ορισµένες κατηγορίες επιβατών
στις υπεραστικές γραµµές µε αποκλειστικό δικαίωµα εκ-
µετάλλευσης ή και δικαίωµα αποζηµίωσης,
ια) στις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες

του παρόντος νόµου και των κανονισµών ή αποφάσεων
της Ρ.Α.Ε.Μ., στη διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης
των παραβάσεων, στην είσπραξη των επιβαλλόµενων
προστίµων και στις αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων
κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων,
ιβ) στις προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτοµέρειες

για την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων εξυπη-
ρέτησης των επιβατών, ηλεκτρονικής εκδόσεως εισιτη-
ρίων και είσπραξης κοµίστρων και συστηµάτων τηλεµατι-
κής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των λεωφορείων,
ιγ) στην εφαρµογή προτύπων ποιότητας και συστηµά-

των ελέγχου των παρεχόµενων υπηρεσιών δηµοσίων υ-
περαστικών οδικών επιβατικών µεταφορών,
ιδ) στον τρόπο τήρησης στοιχείων για το εκτελούµενο

µεταφορικό έργο και στη συλλογή και επεξεργασία στα-
τιστικών στοιχείων,
ιε) στις διαδικασίες για διάφορα θέµατα της αρµοδιό-

τητάς της,
ιστ) στον τρόπο ανάθεσης µε διαγωνισµό ή χωρίς δια-

γωνισµό έργου σιδηροδροµικών µεταφορών.

Άρθρο 71
Ρυθµιστικές αρµοδιότητες

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει ρυθµι-
στικά µέτρα πέραν των προβλεποµένων στις συµβάσεις
µε τους Αναδόχους και λοιπούς φορείς για τη διασφάλι-
ση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων υπεραστικών ο-
δικών µεταφορών επιβατών.

2. Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβά-
νει ρυθµιστικά µέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης
πρόσβασης όλων των χρηστών στις δηµόσιες υπεραστι-
κές οδικές µεταφορές επιβατών και όλων των φορέων
που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές
επιβατών στους σταθµούς και τις λοιπές εγκαταστάσεις
που είναι ενταγµένοι στο δηµόσιο δίκτυο.

3. Για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των υ-
περαστικών οδικών µεταφορών επιβατών η Ρ.Α.Ε.Μ. έ-
χει την αρµοδιότητα να απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις
και να επιβάλει τα κατά περίπτωση αναγκαία ρυθµιστικά
µέτρα.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει
αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη
απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη
δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονοµικά ή λει-
τουργικά προβλήµατα στη λειτουργία της αγοράς των υ-
περαστικών οδικών επιβατικών µεταφορών, µπορεί να
λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση
της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η ο-
ποία λαµβάνεται µετά από ακρόαση της ενδιαφερόµενης
επιχείρησης.

5. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε.Μ. περί των προσωρινών µέ-
τρων είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλει ταυ-
τόχρονα και διοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης.

6. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών µέτρων καθορί-
ζεται µε τον Κανονισµό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόµε-
νο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και
να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν ε-
παρκή, η Ρ.Α.Ε.Μ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επι-
κυρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα α-
ποκατάστασης.

7. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν ισχύ µέγι-
στης διάρκειας τριών µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί
να παραταθεί για ακόµη τρεις µήνες.

Άρθρο 72
Προκήρυξη διαγωνισµών - Συµβάσεις

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρµόδια για την προκήρυξη διαγω-
νισµών για την ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών οδικών
µεταφορών επιβατών µε τη χορήγηση αποκλειστικού δι-
καιώµατος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης και την υ-
πογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους Αναδόχους
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

2. Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρµόδια για την απευθείας
ανάθεση συµβάσεων υπεραστικών οδικών µεταφορών ε-
πιβατών σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, καθώς επίσης
και για τη σύναψη συµβάσεων για την εκτέλεση υπερα-
στικών οδικών µεταφορών επιβατών στις γραµµές ελεύ-
θερης επιλογής.
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3. Κατ’ εξαίρεση η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρµόδια για την ανά-
θεση µε ή χωρίς διαγωνισµό σιδηροδροµικού µεταφορι-
κού έργου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 73
Καταγγελίες για παραβίαση των δικαιωµάτων

των επιβατών

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. εξετάζει καταγγελίες για παραβίαση του
Κανονισµού και των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων.

2. Οι Περιφέρειες εξετάζουν καταγγελίες επιβατών ή
άλλων φορέων για παραβίαση των διατάξεων του Κανο-
νισµού Ε.Ε. 181/2011 ή του παρόντος νόµου και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων για τα δικαιώµατα των
επιβατών.

Άρθρο 74
Διενέργεια ακροάσεων

1. Για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων για
τις υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών ή για την ε-
ξέταση ζητηµάτων που έχουν πολύπλοκο τεχνικό χαρα-
κτήρα, η Ρ.Α.Ε.Μ. καλεί σε ακρόαση πρόσωπα που έχουν
ειδικές γνώσεις για τα εξεταζόµενα θέµατα είτε αυτε-
παγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιου-
δήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

2. Η διαδικασία διεξαγωγής των ακροάσεων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε Κανονισµό Α-
κροάσεων που εκδίδει η Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελί-
δα της Ρ.Α.Ε.Μ..

Άρθρο 75
Λοιπές αρµοδιότητες

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. επεξεργάζεται και προτείνει στον Υ-
πουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τις αναγκαί-
ες νοµοθετικές διατάξεις για θέµατα υπεραστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών.

2. Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς κάθε συ-
ναρµόδιο Υπουργείο ή ανεξάρτητη Αρχή για θέµατα της
αρµοδιότητάς της.

3. Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται µε
τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρµοδιότητές
της και µετέχει σε κάθε δράση για το συντονισµό των α-
ντιστοίχων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

4. Μετά από αίτηµα του Υπουργού Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων ή και αυτεπαγγέλτως, η Ρ.Α.Ε.Μ.
γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτή-
των της.

5. Η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να αποκτά κατά κυριότητα ακίνη-
τα για την κατασκευή έργων υποδοµής των υπεραστικών
οδικών µεταφορών επιβατών, να προκηρύσσει διαγωνι-
σµούς και να αναθέτει σε τρίτους την κατασκευή των α-
ναγκαίων έργων υποδοµής του δηµοσίου δικτύου και να
εξασφαλίζει τη χρηµατοδότησή τους µε κάθε νόµιµο
τρόπο.
Δύναται επίσης να συµµετέχει σε Συµπράξεις Δηµοσί-

ου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για την απόκτηση, κατα-
σκευή, εκµετάλλευση και λειτουργία έργων υποδοµής, ι-
δίως σταθµών υπεραστικών λεωφορείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 76
Πόροι

1. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ. και την
καταβολή των αποζηµιώσεων στους Αναδόχους εγγρά-
φονται στον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος προ-
σαρτάται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Τον προϋπολογισµό συντάσσει ο Πρόεδρος της

Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών
της.

2. Ποσοστό 0,5% επί του εκάστοτε ισχύοντος κοµί-
στρου για υπεραστικές οδικές µεταφορές των επιβατών,
καθώς και επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τέλη
χρήσης δηµοσίων σταθµών ή άλλων εγκαταστάσεων υ-
περαστικών λεωφορείων, αφαιρουµένων τυχόν κρατι-
κών ενισχύσεων ή αντισταθµίσεων πάσης φύσεως, κατα-
τίθεται σε ειδικό λογαριασµό και αποτελεί έσοδο της
Ρ.Α.Ε.Μ..

3. Η εισφορά της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει
να παρακρατείται από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ του  ν.
2963/2001 που εκτελούν υπεραστικό συγκοινωνιακό έρ-
γο από την πρώτη του εποµένου µηνός από την ισχύ του
παρόντος νόµου και καταβάλλεται κάθε τρίµηνο και το
αργότερο εντός του επόµενου µήνα από τη λήξη κάθε
τριµήνου. Σε περίπτωση µη καταβολής της ως άνω ει-
σφοράς το ποσόν καταλογίζεται εις βάρος της υπόχρεης
επιχείρησης, βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο υπέρ της
Ρ.Α.Ε.Μ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι α-
ναγκαίες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία υπολογισµού,
είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των πόρων των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Δια-
χείρισης του άρθρου 81 του παρόντος νόµου δύνανται
να προβλέπονται και άλλοι πόροι υπέρ της Ρ.Α.Ε.Μ., ι-
δίως από τέλη για την επεξεργασία φακέλων ανάθεσης
έργου υπεραστικών γραµµών ελεύθερης επιλογής ή την
παροχή άλλων υπηρεσιών.

6. Πόροι της Ρ.Α.Ε.Μ. αποτελούν και πάσης φύσεως ε-
πιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητι-
κών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχε-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανι-
σµούς.

Άρθρο 77
Προϋπολογισµός - Ισολογισµός
Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπο-
λογισµό του επόµενου έτους, ο οποίος υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονοµικών.

2. Για κάθε οικονοµική χρήση, η οποία ταυτίζεται µε το
ηµερολογιακό έτος, η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει υποχρέωση να συ-
ντάσσει και να δηµοσιεύει ισολογισµό και οικονοµικές
καταστάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81
του παρόντος νόµου.

3. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων, των ετήσιων
λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από
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δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία.
4. Η Ρ.Α.Ε.Μ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 78
Θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα

1. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Ρ.Α.Ε.Μ., εκά-
στου έτους, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα,
ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό ως δηµόσιο έσοδο, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Το αποδιδόµενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το
80% επί του θετικού αποτελέσµατος, καθώς και οι σχετι-
κές λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.

3. Το ποσό που παραµένει στη Ρ.Α.Ε.Μ. διατίθεται για
το σχηµατισµό αποθεµατικού προς κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε.Μ.

Άρθρο 79
Αρµοδιότητες Προέδρου- Αντιπροέδρου

1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο νόµο αυτόν και στον Κανονισµό Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της
Ρ.Α.Ε.Μ., διευθύνει τη λειτουργία τους και ασκεί την πει-
θαρχική εξουσία επί του προσωπικού.

3. Ο Πρόεδρος µεριµνά για την εκτέλεση των αποφά-
σεων της Ρ.Α.Ε.Μ. και την εν γένει εύρυθµη λειτουργία
της.

4. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφασή του να εξουσιοδο-
τήσει άλλα µέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. ή στελέχη από το προσω-
πικό της να υπογράφουν «µε εντολή προέδρου» έγγρα-
φα ή άλλες πράξεις της αρµοδιότητάς του.

5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
αυτός κωλύεται, και ασκεί τις αρµοδιότητες που εκχω-
ρούνται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε.Μ..

Άρθρο 80
Προσωπικό της Ρ.Α.Ε.Μ.

1. Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωσή
της συνιστώνται τριάντα τρεις (33) θέσεις προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ως εξής: α) δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προ-
σωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄
39), β) είκοσι (20) θέσεις τακτικού προσωπικού και   γ)
τρεις (3) θέσεις γραµµατέων.
Ο συνολικός αριθµός θέσεων προσωπικού και η ανω-

τέρω κατανοµή µπορεί να τροποποιηθεί µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρ-
θρου 81.

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσωπικού γίνεται
ως εξής:
α) Δύο (2) θέσεις από τις είκοσι (20) θέσεις που συνε-

στήθησαν µε το άρθρο 30 του ν. 3891/2010 ως θέσεις ερ-
γασίας τακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσί-
ου δικαίου της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων

(Ρ.Α.Σ.) µεταφέρονται στη Ρ.Α.Ε.Μ. και µετατρέπονται
σε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β) Είκοσι τρεις (23) θέσεις από τις είκοσι οκτώ (28) θέ-

σεις που συνεστήθησαν µε το άρθρο 30 του ν. 3891/2010
ως θέσεις εργασίας Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) µεταφέ-
ρονται στη Ρ.Α.Ε.Μ.. Από τις θέσεις αυτές δεκατρείς
(13) µετατρέπονται σε θέσεις εργασίας τακτικού προσω-
πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
γ) Πέντε (5) θέσεις τακτικού προσωπικού θα καλυ-

φθούν µε µετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού από
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
δ) Τρεις (3) θέσεις για τη γραµµατειακή υποστήριξη

του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ., οι ο-
ποίες καλύπτονται µε µετατάξεις από φορείς του ευρύ-
τερου δηµόσιου τοµέα.

3. Το προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α΄, β΄
και γ΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.
2527/1997 (Α΄ 206) κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει και έκδοσης απόφα-
σης κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

4. Στις κενές θέσεις τακτικού ή ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού της Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να µετατάσσεται και
προσωπικό που έχει σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου.
Με τη µετάταξη η σχέση εργασίας µετατρέπεται σε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως
προς τη µισθολογική και εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη
του µετατασσόµενου εφαρµόζονται οι διατάξεις που ι-
σχύουν για την καταλαµβανόµενη θέση, λαµβανοµένης
υπόψη της συνολικής προϋπηρεσίας. Το µετατασσόµενο
προσωπικό δύναται να επιλέξει να εξακολουθήσει να α-
σφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κείµε-
νες διατάξεις για διαδοχική ασφάλιση.

5. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της
Ρ.Α.Ε.Μ. σε προσωπικό κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος, επιτρέπεται, µε κοινές αποφάσεις του Υπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού να µεταφέρεται και να ε-
ντάσσεται σε οργανικές θέσεις της Ρ.Α.Ε.Μ., κατά πα-
ρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, προσωπικό που υπη-
ρετεί σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζε-
ται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει
τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη
στις αντίστοιχες θέσεις.
Η επιλογή των µεταφεροµένων και εντασσοµένων γί-

νεται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.Μ. µετά από σχετική δηµόσια ανακοίνωση, στην ο-
ποία καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις για τους ενδιαφεροµένους.

6. Για την κάλυψη των αναγκών της Ρ.Α.Ε.Μ. σε προ-
σωπικό µπορεί, µετά από πρότασή της και κατά παρέκ-
κλιση κάθε αντίθετης διάταξης, µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κα-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, να αποσπάται προ-
σωπικό από φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ο-
ρίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 για χρονι-
κό διάστηµα τριών ετών, που µπορεί να ανανεωθεί για
µία ακόµα φορά.
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Το προσωπικό που αποσπάται εξακολουθεί να λαµβά-
νει τις αποδοχές της θέσης που κατέχει στον φορέα
προέλευσής του σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες δια-
τάξεις.

7. Οι αποδοχές του προσωπικού της Ρ.Α.Ε.Μ. (περι-
λαµβανοµένων των αποσπασµένων) καθορίζονται, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 81
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε.Μ., µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισµός Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.Μ..

2. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Δια-
χείρισης ρυθµίζονται ιδίως:
α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ.,
β) το οργανόγραµµα, όπου προβλέπεται η διάρθρωση

των υπηρεσιών της Ρ.Α.Ε.Μ. και οι αρµοδιότητές τους,
καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,
γ) ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή

τους κατά κλάδους και η πειθαρχική διαδικασία,
δ) ζητήµατα προµηθειών,
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της και

την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
3. Η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να προβαίνει σε ανάθεση µελε-

τών, έργων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών για θέ-
µατα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υ-
λοποίηση των συµβάσεων αυτών διέπονται από τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας και α-
πό τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρι-
σης.

Άρθρο 82
Νοµικός Σύµβουλος - Δικηγόροι

1. Συνιστάται µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, στην ο-
ποία προσλαµβάνεται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει, µε πάγια αντιµι-
σθία δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δε-
καετή τουλάχιστον δικηγορική εµπειρία, κατόπιν προ-
σκλήσεως της Ρ.Α.Ε.Μ. για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδικότερα προ-
σόντα για την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης.

2. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ιδίως τις α-
κόλουθες αρµοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και
β) τη νοµική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσε-

ων της Ρ.Α.Ε.Μ. µε νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτή-
σεις.

3. Ο Νοµικός Σύµβουλος δεν επιτρέπεται, για όσο χρό-
νο παρέχει νοµικές υπηρεσίες στη Ρ.Α.Ε.Μ. να παρέχει
αντίστοιχες υπηρεσίες µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εκτελούν µεταφορές
επιβατών ή λειτουργούν σταθµούς υπεραστικών λεωφο-
ρείων.

4. Συνιστάται επίσης µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµι-
σθη εντολή, ο οποίος προσλαµβάνεται όπως και ο Νοµι-
κός Σύµβουλος.

5. Με πρόταση του Προέδρου της η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί
να προσφεύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι αµοιβές για τις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου µετά
από εισήγηση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 83
Επιβαλλόµενες κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος νόµου ή
των διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι παρακάτω διοι-
κητικές κυρώσεις:
α) σύσταση για συµµόρφωση προς συγκεκριµένες δια-

τάξεις της νοµοθεσίας εντός ευλόγου χρόνου,
β) πρόστιµο από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ σε

περίπτωση σοβαρής παράβασης ή µη συµµόρφωσης
προς σύσταση,
γ) πρόστιµο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σε

περίπτωση υποτροπής.
2. Τις ως άνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλουν οι Πε-

ριφέρειες, αφού προηγουµένως δοθεί στον ενδιαφερό-
µενο δικαίωµα να εκθέσει τις απόψεις του σε εύλογο
χρόνο. Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία διαπίστωσης και
επιβολής κυρώσεων ρυθµίζονται στον Κανονισµό Ακρο-
άσεων της Ρ.Α.Ε.Μ..

3. Κατά των αποφάσεων των Περιφερειών που επιβάλ-
λουν διοικητικές κυρώσεις ο ενδιαφερόµενος έχει δικαί-
ωµα να προβάλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε.Μ., που
έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής.
Η υποβολή αντιρρήσεων ασκείται εγγράφως εντός µη-

νός από την επίδοση της σχετικής αποφάσεως της Περι-
φέρειας. Η υποβολή αντιρρήσεων έχει ανασταλτικό απο-
τέλεσµα.

4. Η Ρ.Α.Ε.Μ. διατηρεί παράλληλη δυνατότητα ελέγ-
χου εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει την αρµοδιότητα επιβολής κυρώ-
σεων στις περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων
από τους κατόχους αδειών για εξυπηρέτηση των γραµ-
µών ελεύθερης επιλογής.

5. Η Ρ.Α.Ε.Μ. διατηρεί παράλληλη αρµοδιότητα ελέγ-
χου και επιβολής κυρώσεων.

6. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. για την επιβολή προστί-
µων κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους. Εάν ο υπό-
χρεος καταβάλει το σύνολο του επιβληθέντος προστί-
µου εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Ε.Μ., το πρόστι-
µο µειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος πο-
σού.

Άρθρο 84
Βεβαίωση και είσπραξη προστίµων

1. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο βεβαιώνονται και εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνοµα και για
λογαριασµό της Ρ.Α.Ε.Μ..

2. Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, µε την α-
πόφαση επιβολής προστίµου η Ρ.Α.Ε.Μ. µπορεί να ορίσει
την καταβολή του ποσού του προστίµου σε δόσεις.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3891/2010 και των
προεδρικών διαταγµάτων 160/2007, 41/2005 και

104/2010

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 27 του
ν. 3891/2010 καταργείται.

2. Το άρθρο 28 του ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ε-
ξής:
α. Η περίπτωση 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Ρ.Α.Σ. επιλαµβάνεται των διαφορών που ανακύ-

πτουν για θέµατα της αρµοδιότητάς της και εκδίδει δε-
σµευτική για τα µέρη απόφαση εντός το πολύ δύο (2) µη-
νών από την υποβολή σε αυτήν όλων των αναγκαίων
πληροφοριών. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζεται στον Κανονισµό
Ακροάσεων της Ρ.Α.Σ..»
β. Η περίπτωση 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Επεξεργάζεται και προτείνει νοµοθετικό πλαίσιο

στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε
θέµατα αρµοδιότητάς της.»
γ. Μετά την περίπτωση 17 προστίθενται περιπτώσεις

18 έως 27 ως εξής:
«18. Διεξάγει ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κα-

τόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων
της σιδηροδροµικής νοµοθεσίας, καθώς και για κάθε άλ-
λη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρµο-
διότητα µε τον παρόντα νόµο.

19. Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθ-
µίζει τα θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή αυτών, σε ε-
φαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο.

20. Εκδίδει κανονιστικές και ατοµικές διοικητικές πρά-
ξεις µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και θέµα
σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της.

21. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση και την εποπτεία
της εφαρµογής της κοινής συµφωνίας του άρθρου 14
παράγραφοι 3 έως 5 του π.δ. 41/2005 µεταξύ του Διαχει-
ριστή Υποδοµής και του Δηµοσίου, καθώς και τη διαµε-
σολάβηση των µερών της σε περίπτωση διαφοράς.

22. Συµµετέχει στη διαµόρφωση του συστήµατος πα-
ροχής κινήτρων στον διαχειριστή υποδοµής για τη µείω-
ση του κόστους παροχής της υποδοµής και του επιπέδου
τελών πρόσβασης, εισηγούµενη σχετικά προς τον   Υ-
πουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υ-
πουργό Οικονοµικών και αναλαµβάνει την εποπτεία ε-
φαρµογής του συστήµατος αυτού, υποβάλλοντας σχετι-
κές εκθέσεις στους ως άνω Υπουργούς.

23. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηρο-
δροµικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15
του π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως ισχύει.

24. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηρο-
δροµικών Μεταφορών που προβλέπονται στο ν. 3911/
2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει.

25. Ασκεί τα καθήκοντα της «Εθνικής Αρχής για την Α-
σφάλεια» που προβλέπονται στο π.δ. 104/2010 (Α΄ 181),
όπως ισχύει.

26. Ασκεί τα καθήκοντα της «Αρµόδιας Αρχής» του
Κανονισµού σχετικά µε τις διεθνείς σιδηροδροµικές µε-
ταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (RID) της κ.υ.α.
35043/2524/2010 (Β΄ 1385), όπως ισχύει.

27. Ασκεί τα καθήκοντα της «Αρµόδιας Αρχής» για
τους σιδηροδρόµους και τις αυτοκινητάµαξες της κ.υ.α.
Δ13/0/121/2007 (Β΄ 53), όπως ισχύει.».

3. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
µετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ., καθορίζονται υπέρ της
Ρ.Α.Σ. ως πόροι, για την άσκηση των εποπτικών, ελεγκτι-
κών και ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων της, ανταποδοτικά
τέλη:
α) επί των εσόδων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων

από πάσης φύσεως σιδηροδροµικές µεταφορές,
β) επί των εσόδων του διαχειριστή υποδοµής από τα

τέλη χρήσης της υποδοµής από σιδηροδροµικές επιχει-
ρήσεις, καθώς και
γ) επί των εσόδων των εταιρειών συντήρησης τροχαί-

ου υλικού από τις συµβάσεις υπηρεσιών συντήρησης, υ-
πολογιζόµενα ως ποσοστό επί των ως άνω εσόδων, κατά
περίπτωση ή µε άλλο τρόπο.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος των τελών,

τα όργανα, η διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»

4. Η  παράγραφος  1 του άρθρου 31 του   ν. 3891/2010
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώµη της
Ρ.Α.Σ., θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας και Διαχείρισης της εν λόγω Αρχής. Με τον εν λόγω
κανονισµό ρυθµίζονται ιδίως:
α) η εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ., η

περιγραφή των αρµοδιοτήτων των µονάδων και οι θέσεις
ευθύνης του προσωπικού,
β) ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων του

προσωπικού και η κατανοµή τους σε κατηγορίες θέσεων
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού και σε κατηγορίες
θέσεων Τακτικού Προσωπικού, καθώς επίσης και κατά
κλάδους και ειδικότητες, 
γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της,
δ) ζητήµατα προµηθειών και
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ.

και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.»
5. Το άρθρο 32 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 32
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
ν. 3891/2010, του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, της
σχετικής µε τις αρµοδιότητές της σιδηροδροµικής νοµο-
θεσίας, των συστάσεων της Ρ.Α.Σ. για συµµόρφωση, των
όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περί-
πτωση παράλειψης ή µη προσήκουσας παροχής πληρο-
φοριών σε σχετικό νόµιµο αίτηµά της, η Ρ.Α.Σ. κοινοποι-
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εί στο υπαίτιο πρόσωπο τη διαπίστωση της παράβασης
και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις
του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης και να αποκαταστή-
σει τη νοµιµότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήµα-
τος.

2. Η Ρ.Α.Σ. µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή
της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφε-
ροµένων να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε α-
µέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και να
λαµβάνει κατάλληλα και αναλογικά µέτρα που αποβλέ-
πουν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης και να επιβάλ-
λει στο υπαίτιο πρόσωπο µία ή περισσότερες από τις πα-
ρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη

της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής προστίµων
σε περίπτωση υποτροπής.
β) Πρόστιµο έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών

της υπαίτιας επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την προη-
γούµενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισµό του
προστίµου λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, η φύση, η
σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.

3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παρα-
βάσεων του νοµοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγη-
σης των προβλεπόµενων αδειών, η Ρ.Α.Σ. µπορεί να ανα-
στέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδει-
ες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρ.Α.Σ. µπορεί να επι-
βάλλει αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίο-
δο κάθε παράβασης, ακόµη και εάν η παράβαση έχει µε-
τέπειτα παύσει να υφίσταται.

4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγω-
νισµού στην αγορά των σιδηροδροµικών υπηρεσιών, η
Ρ.Α.Σ µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και
ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµέ-
νων να επιβάλει τις προβλεπόµενες στο ν. 3959/2011, ό-
πως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις.

5. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. κοινοποιείται στην ενδιαφε-
ρόµενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η
Ρ.Α.Σ. δεν δηµοσιοποιεί την απόφαση ή τµήµα αυτής σε
οποιονδήποτε τρίτο και µε οποιονδήποτε τρόπο.

6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης
του προστίµου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το
καταβάλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίη-
ση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Σ., το πρό-
στιµο µειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος
ποσού.

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Σ. έχει α-
ποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείµενης
σιδηροδροµικής νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και ε-
πικείµενη απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια
τάξη ή τη δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικο-
νοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα στη λειτουργία της α-
γοράς των σιδηροδρόµων, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα
προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης,
πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαµβάνεται
µετά από ακρόαση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Η
απόφαση της Ρ.Α.Σ. περί των προσωρινών µέτρων είναι
άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλει διοικητικό πρό-
στιµο µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ηµέ-
ρα µη συµµόρφωσης. Στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση
παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις από-

ψεις της και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν
αυτά κριθούν επαρκή ή µε την οριστική της απόφαση η
Ρ.Α.Σ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα
προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα αποκατάστα-
σης. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Σ. έχουν ισχύ διάρκει-
ας έως τριών (3) µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ολο-
κλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να
παραταθεί για ακόµη τρεις (3) µήνες.

8. Τα πρόστιµα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υ-
πέρ του Δηµοσίου. Η Ρ.Α.Σ. µπορεί να προβλέψει την κα-
ταβολή του ποσού του προστίµου σε δόσεις.»

6. Το άρθρο 33 του ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ε-
ξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται εισπράττονται σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δηµοσίου.»
β. Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3

ως εξής:
«3. Η Ρ.Α.Σ. µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά

µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου
32 του ν. 3891/2010.»

7. Το άρθρο 34 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«Άρθρο 34
Ένδικα βοηθήµατα

1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. α-
σκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Σ., µε τις ο-
ποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών
ατοµικών διοικητικών αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ασκείται αί-
τηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Α-
θηνών.

2. Η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης
ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόµενων απο-
φάσεων της Ρ.Α.Σ., εκτός εάν µετά από αίτηση του αι-
τούντος ή του προσφεύγοντος το δικαστήριο µε αιτιολο-
γηµένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν µέρει την
εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών,
που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου, µε τις οποίες επιβάλλονται
πρόστιµα, απαιτείται η κατάθεση σε Δηµόσιο Ταµείο πο-
σού ίσου µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλό-
µενου προστίµου, το οποίο ποσοστό δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευ-
ρώ.

4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Α-
θηνών, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, µπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτω-
ση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η Ρ.Α.Σ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά µε τα θέµατα
των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών
προσφυγής, καθώς και τον αριθµό των αποφάσεων για
λήψη προσωρινών µέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζο-
νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτιολογηµένου
αιτήµατος.»
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8. Μετά το άρθρο 34 του ν. 3891/2010 προστίθεται άρ-
θρο 34Α ως εξής:

«Άρθρο 34Α

1. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται αναφορά
στο Εθνικό Συµβούλιο Σιδηροδρόµων ή στο Φορέα Χορή-
γησης Άδειας, νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.

2. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σι-
δηροδροµικής επιχείρησης που προβλέπεται από την
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»

9. α. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθµιστική Αρ-
χή Σιδηροδρόµων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των
αδειών σιδηροδροµικής επιχείρησης».
β. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«1. Ως Ρυθµιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθµιστική Αρ-

χή Σιδηροδρόµων.»
γ. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 µε τίτλο «Άδειες

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υ-
πουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθί-
σταται µε «Φορέα Χορήγησης Άδειας».
δ. Προστίθεται άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακο-

λούθως:

«Άρθρο 47Α 
Ποινικές Κυρώσεις

1. Όποιος χρησιµοποιεί την Εθνική Σιδηροδροµική Υ-
ποδοµή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2
του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
(6) µηνών.

2. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και τη δήµευση
του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε κατά την τέλεση
της παράβασης της προηγούµενης παραγράφου.»

10. Το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201) τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«β) «Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών»:

η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του άρθρου 22 του  ν.
3891/2010 (Α΄ 188), εφεξής η «Αρχή», που αναλαµβάνει
τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηρο-
δρόµων στην Ελλάδα ή κάθε οργανισµός δύο κρατών
µελών, στον οποίο το κράτος - µέλος έχει αναθέσει τα
καθήκοντα αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ενιαίο κα-
θεστώς ασφαλείας για την εξειδικευµένη διαµεθοριακή
υποδοµή,».

2. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«δ) «διαχειριστής υποδοµής»: κάθε φορέας ή επιχεί-
ρηση που είναι υπεύθυνος/η ιδίως για την εγκατάσταση
και τη συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής, ή µέ-
ρους αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 41/2005
(Α΄ 60), όπως ισχύει, που µπορεί επίσης να περιλαµβάνει
τη διαχείριση των συστηµάτων ελέγχου και ασφάλειας
της υποδοµής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδο-
µής ενός δικτύου ή ενός µέρους δικτύου µπορούν να α-
νατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις,».

3. Η περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικα-

θίσταται ως εξής:
«ιδ) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδροµική

επιχείρηση όπως ορίζεται στο π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) και
κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η δραστηριό-
τητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµι-
κής µεταφοράς εµπορευµάτων ή/και επιβατών, υπό την
προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρε-
ωτικά και την έλξη. Συµπεριλαµβάνονται επίσης, οι επι-
χειρήσεις που παρέχουν µόνον έλξη,».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Η Αρχή αποφασίζει για τη χορήγηση πιστοποιητι-
κού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αµελλητί και το
αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή
όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και των τυχόν
συµπληρωµατικών πληροφοριών που έχει ζητήσει. Εάν
ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει συµπληρωµατικές
πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται α-
µέσως.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Συνιστάται «Τµήµα Ασφάλειας Σιδηροδρόµων»
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το
Τµήµα υπάγεται στη Διεύθυνση Εµπορευµατικών Μετα-
φορών του Υπουργείου. Οι αρµοδιότητες της Αρχής Α-
σφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών ανατίθενται στη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του άρθρου 22 του   ν.
3891/2010, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς την οργά-
νωση, τη νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από ο-
ποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση, διαχειριστή υπο-
δοµής ή αιτούντα για τα ανωτέρω.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Η Επιτροπή διερεύνησης σιδηροδροµικών ατυχη-
µάτων υποχρεούται να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευ-
νας µετά από σοβαρά σιδηροδροµικά ατυχήµατα µε πρω-
τοβουλία του Προέδρου. Στόχος της διερεύνησης είναι η
βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας για την πρόλη-
ψη ατυχηµάτων.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποί-
ες απευθύνονται στην Αρχή και, όπου απαιτείται λόγω
του χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρ-
χές της χώρας ή άλλων κρατών - µελών. Η Αρχή και ο-
ποιοσδήποτε άλλος φορέας ή αρχή της χώρας λαµβά-
νουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι
συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Ε-
πιτροπή αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλ-
λων κρατών - µελών λαµβάνονται υπόψη και, όπου εν-
δείκνυται, ακολουθούνται από τις επιβαλλόµενες ενέρ-
γειες.»

11. Το π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο και στην περίπτωση β΄ του δεύ-

τερου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και στις παρα-
γράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 30, η φράση «το Υπουρ-
γείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «η Αρχή».
β. Στο άρθρο 32 η φράση «το Υπουργείο Υποδοµών,

Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίσταται από τη φράση
«η Αρχή».
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Άρθρο 86
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3891/2010

που αφορούν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

1. Στο ν. 3891/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Επενδύσεις τρίτων στην Εθνική

Σιδηροδροµική Υποδοµή

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εγκρίνεται η κατασκευή και η εν γένει εκτέ-
λεση έργων επί της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής,
όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2
του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), καθώς και έργων σύνδεσης βιο-
µηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών και συναφών χώρων
και εγκαταστάσεων µε την Εθνική Σιδηροδροµική Υπο-
δοµή, µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµι-
κού προσώπου. Η µελέτη και κατασκευή των έργων γίνε-
ται µε την έγκριση και την επίβλεψη της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. µε
βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις αναγκαίες προς
τούτο απαλλοτριώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ρυθµίζουν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για έργα
της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Οι αποζηµιώσεις για τις απαλλοτριώ-
σεις αυτές βαρύνουν το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.

2. Τα έργα της παραγράφου 1 µπορεί να αφορούν τη
χρηµατοδότηση εν συνόλω ή εν µέρει της µελέτης, κα-
τασκευής και εν γένει εκτέλεσης των απαιτούµενων έρ-
γων για τη βελτίωση ή επέκταση της Εθνικής Σιδηροδρο-
µικής Υποδοµής και έχει το χαρακτήρα δωρεάς από το
ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προς το Ελλη-
νικό Δηµόσιο.

3. Οι προδιαγραφές των ανωτέρω έργων στην Εθνική
Σιδηροδροµική Υποδοµή καθορίζονται από τον Διαχειρι-
στή Υποδοµής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές ασφάλειας και διαλειτουργικότητας για
σιδηροδροµικά και συνοδευτικά έργα. Μετά την ολοκλή-
ρωσή τους, τα έργα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής και περιέρχονται
στην αρµοδιότητα του Διαχειριστή Υποδοµής.

4. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται
µετά από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδοµής και µε αυ-
τήν καθορίζεται, ο φορέας εκτέλεσης του έργου, οι όροι
χρηµατοδότησης, το ποσοστό ή το ποσό συµµετοχής
του ενδιαφεροµένου στη συνολική δαπάνη, ο τρόπος και
ο χρόνος κάλυψης αυτής, οι διαδικασίες και τα όργανα
διαχείρισης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων, κα-
θώς και κάθε άλλος αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή
τους.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3891/2010 καταργείται.

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010
προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη µηχανοστασιακή και
εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρη-
σιµοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηρο-
δροµικού Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») για διάρκεια
δέκα (10) ετών, µε όρους αγοράς. Για τη σύναψη της
σύµβασης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρά-
φου 4.

8. Το Ελληνικό Δηµόσιο µπορεί να αναθέτει στην ΕΕΣ-
ΣΤΥ τη συντήρηση του τροχαίου υλικού µακράς ακινη-
σίας που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία ή τη χρήση του,

δυνάµει του άρθρου 8 του παρόντος, και δεν έχει εκµι-
σθωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή τρίτους. Η ανάθεση διενεργεί-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε βάση τις αρχές
χρέωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του πα-
ρόντος άρθρου. Για τη σύναψη της σύµβασης έχουν ε-
φαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου.»

4. α) Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Η σύναψη συµβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηρο-
δροµικές µεταφορές εγκρίνονται από τη Ρυθµιστική Αρ-
χή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρί-
ου 2007, «για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές
και οδικές µεταφορές και την κατάργηση των Κανονι-
σµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) α-
ριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007).»
β) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3891/ 2010

προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηρο-

δροµικές µεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2018 ανατί-
θεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Σχετικά υπογράφε-
ται σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου εκπροσω-
πουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε την
οποία ορίζεται µεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών, τα δροµολόγια που καλύπτονται από τη
σύµβαση, η µεθοδολογία υπολογισµού της αποζηµίωσης
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλε-
σης της σύµβασης, οι µηχανισµοί ελέγχου και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων για τα έ-
τη 2014 έως 2018 δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως, ε-
φαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της πα-
ραγράφου 6 του παρόντος. Με εξαίρεση την προαναφε-
ρόµενη σύµβαση, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατι-
κές σιδηροδροµικές µεταφορές, ανατίθεται από τη
Ρ.Α.Ε.Μ. µε διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισµού 1370/2007 µέσω
περισσότερων συµβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται
σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριµέ-
νη διαδροµή. Το αντικείµενο των ειδικότερων συµβάσε-
ων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαµβάνοντας υπό-
ψη τις περιφερειακές ανάγκες µεταφοράς επιβατών και
την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδροµι-
κής µεταφοράς µεταξύ συγκεκριµένων περιοχών.»

Άρθρο 87
Πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση

εµπορευµατικών φορταµαξών

1. Ο υπεύθυνος φορέας για τη συντήρηση εµπορευµα-
τικών φορταµαξών (ΥΦΣ), που υποβάλλει αίτηση για τη
χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού από την Αρχή Ασφά-
λειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 14α του π.δ. 160/2007, συνυποβάλλει
παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του
διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου του και
των σχετικών ελέγχων, ύψους:
α) οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την αρχική χορήγη-

ση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που επιτελεί όλες
τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
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άρθρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής της
10ης Μαΐου 2011,
β) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αρχική χορήγη-

ση του πιστοποιητικού, σε περίπτωση που έχει εκχωρή-
σει µία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011,
γ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σε περίπτωση α-

νανέωσης πιστοποιητικού που περιλαµβάνει όλες τις
λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής της
10ης Μαΐου 2011,
δ) δυόµισι χιλιάδων (2.500) ευρώ σε περίπτωση ανανέ-

ωσης πιστοποιητικού που δεν περιλαµβάνει µία ή περισ-
σότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής
της 10ης Μαΐου 2011,
ε) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση ουσιώ-

δους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητι-
κού µετά από αίτηση του κατόχου του ή απαίτηση της
Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπο-
ρεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων της
παραγράφου 1 για την προσαρµογή στο πραγµατικό κό-
στος πιστοποίησης ή να δηµιουργούνται διαφορετικές
κατηγορίες ύψους παραβόλων, ανάλογα µε τις πραγµα-
τικές ανάγκες της σιδηροδροµικής αγοράς.

Άρθρο 88
Πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησης

1. Φορέας που επιτελεί µία ή περισσότερες από τις
λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης
Μαΐου 2011 και υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστο-
ποιητικού λειτουργιών συντήρησης στην Αρχή Ασφάλει-
ας Σιδηροδροµικών Μεταφορών του π.δ. 160/2007, συ-
νυποβάλλει παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την
κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φα-
κέλου του και των σχετικών ελέγχων, ύψους:
α) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πι-

στοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, σε περίπτωση
που επιτελεί όλες τις λειτουργίες (β) έως και (δ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της
Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011,
β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πι-

στοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεµία από
τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής της
10ης Μαΐου 2011,
γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέω-

σης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης που περι-
λαµβάνει και τις τρεις λειτουργίες (β) έως και (δ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της
Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011,
δ) χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πι-

στοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεµία από
τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού 445/2011 της Επιτροπής της
10ης Μαΐου 2011,
ε) οκτακοσίων (800) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους ε-

πικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού µε-

τά από αίτηση του κατόχου του πιστοποιητικού λειτουρ-
γιών συντήρησης ή απαίτηση της Αρχής Ασφάλειας Σι-
δηροδρόµων.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπο-
ρεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων της
παραγράφου 1 για την προσαρµογή στο πραγµατικό κό-
στος πιστοποίησης ή να δηµιουργούνται διαφορετικές
κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα µε τις πραγµατι-
κές ανάγκες της σιδηροδροµικής αγοράς.

Άρθρο 89
Διαδικασία και δικαιολογητικά πιστοποιητικών

και αναπροσαρµογή ύψους παραβόλων

1. Τα πιστοποιητικά των άρθρων 87 και 88 του παρό-
ντος δεν µπορούν να µεταβιβαστούν, εκποιηθούν ή πα-
ραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καθολικό, ειδικό
διάδοχο, συνεργαζόµενο ή συνδεδεµένο οργανισµό, σε
διάδοχη ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και λειτουργι-
κή δοµή ή µονάδα, χωρίς την προηγούµενη γραπτή έ-
γκριση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφο-
ρών του π.δ. 160/2007. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση
που ο κάτοχος του πιστοποιητικού αλλάξει επωνυµία,
νοµική µορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία
της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από ο-
ποιονδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει έστω και προσωρι-
νά και αν ακόµα έπειτα ανασυσταθεί µε την ίδια ή άλλη
επωνυµία, νοµική µορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη
στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποβάλλει αίτηση στην
Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, η οποία συνοδεύεται,
στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1, µε παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ως ανταπο-
δοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους
που προκαλείται. Η τελευταία εξετάζει εκ νέου εάν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού
και είτε χορηγεί το πιστοποιητικό, επικαιροποιώντας τα
στοιχεία που µεταβάλλονται, είτε απορρίπτει την αίτηση.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κα-
θορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγ-
γραφα, τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή Ασφάλειας Σι-
δηροδροµικών Μεταφορών για τη χορήγηση του πιστο-
ποιητικού υπεύθυνου φορέα συντήρησης και πιστοποιη-
τικού λειτουργιών συντήρησης. Με όµοια απόφαση κα-
θορίζονται οι σχετικοί έλεγχοι της Αρχής Ασφάλειας Σι-
δηροδροµικών Μεταφορών, καθώς και οι όροι ισχύος ή
ανάκλησης των πιστοποιητικών αυτών και κάθε σχετικό
θέµα.

Άρθρο 90
Απαλλοτριώσεις υπέρ του ΟΣΕ

Ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) α-
παλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής
επιστολής για το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπό-
µενης δαπάνης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Κώ-
δικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κ.ν. 2882/2001 (Α΄
17) για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται υπέρ του
ΟΣΕ από το Ελληνικό Δηµόσιο προς το σκοπό της ανά-
πτυξης της σιδηροδροµικής υποδοµής και των οποίων η
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εκτιµώµενη δαπάνη αποζηµιώσεως καλύπτεται από εγ-
γεγραµµένη πίστωση στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
δύσεων. Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται
και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες έ-
χουν ήδη κηρυχθεί υπέρ του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δη-
µόσιο και δεν έχουν συντελεστεί µέχρι τη δηµοσίευση
της παρούσας. Τυχόν εκδοθείσες σε εκτέλεση πράξεων
κήρυξης απαλλοτριώσεων για τον παραπάνω σκοπό εγ-
γυητικές επιστολές επιστρέφονται στον ΟΣΕ από την Υ-
πηρεσία στην οποία κατατέθηκαν.

Άρθρο 91
Εκποίηση τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και
δ΄ παραµένει στον ΟΣΕ και εκποιείται από τον ίδιο, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες δια-
τάξεις περί εκποίησης παλαιού και άχρηστου τροχαίου
υλικού, το δε προϊόν της εκποίησης κατατίθεται σε ειδι-
κό λογαριασµό υπέρ του Δηµοσίου.»

Άρθρο 92
Πιστοποίηση µηχανοδηγών

Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας, καθορί-
ζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των ό-
ρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των απο-
τελεσµάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών
που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανα-
γνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής
τους στο µητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, η αποζηµίωση
των αναγνωρισµένων ιατρών και τυχόν αναπροσαρµογή
αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερο-
µένων στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3 του άρθρου 31, τα δι-
καιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 93
Κλοπή ή δολιοφθορά σιδηροδροµικού υλικού

Στο άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985, Α΄
106) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Όποιος αφαιρεί µε σκοπό παράνοµης ιδιοποίησης
ή µε πρόθεση καταστρέφει, ολικά ή εν µέρει, οποιοδήπο-
τε υλικό ή αντικείµενο προορισµένο από τη θέση του ή
από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λει-
τουργίας του σιδηροδρόµου ή την ασφάλεια της σιδηρο-
δροµικής συγκοινωνίας, τιµωρείται µε κάθειρξη, ανεξαρ-
τήτως της ζηµίας που απειλήθηκε ή προξενήθηκε ή της
οικονοµικής αξίας του υλικού ή αντικειµένου.»

Άρθρο 94
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14

του π.δ. 41/2005

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ.
41/2005 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Διαχειριστή Υποδοµής παρέχονται κίνητρα για τη
µείωση του κόστους χρήσης της υποδοµής και του επι-
πέδου τελών υποδοµής είτε µε συµφωνία που συνάπτε-
ται µεταξύ αφενός του Διαχειριστή Υποδοµής και αφετέ-
ρου των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ε-
τών είτε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ.
41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τη συµφωνία ή την απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου ρυθµίζονται µεταξύ άλλων:».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηµα-
τοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των
δαπανών και προκαταβάλλεται ανά µήνα στο Διαχειρι-
στή Υποδοµής. Για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υ-
πόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδο-
µής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ
κατά το ν. 3429/2005.»

Άρθρο 95
Είσπραξη οφειλών από διαφορές προσωρινής
και οριστικής αποζηµίωσης απαλλοτριώσεων

για σιδηροδροµικά έργα

1. Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορά µεταξύ της
προσωρινής και της οριστικής αποζηµίωσης λόγω απαλ-
λοτρίωσης για σιδηροδροµικά έργα, η οποία έχει εισπρα-
χθεί από τους δικαιούχους, αναζητούνται από τον υπό-
χρεο προς αποζηµίωση ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
και αποδίδονται ως έσοδα του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, εφαρµοζοµένων αναλόγως για την αιτία
αυτή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων.

2. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη
λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών µέτρων
για την είσπραξη εσόδων του Δηµοσίου, εφαρµόζονται
και στην προκείµενη περίπτωση.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα έγγρα-
φα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή των προσώ-
πων που υποχρεούνται να αποδώσουν τις διαφορές των
ποσών που έχουν εισπράξει αχρεωστήτως, ο τρόπος βε-
βαίωσης της οφειλής ενός εκάστου υποχρέου στα δηµό-
σια ταµεία ως εσόδου του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων, οι διαδικασίες είσπραξης και κάθε σχετικό
θέµα.

Άρθρο 96
Αποσπάσεις προσωπικού στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Mε την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηρο-
δροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη Εταιρία
(Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), εάν προκύψει πλεονάζον προσωπικό,
για το προσωπικό αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. µε απόσπαση προσωπικού που υπηρε-
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τεί µε κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα α-
παιτούµενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα.
Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφε-

ροµένου µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του οικείου Υπουργού, χω-
ρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου.
Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι

τρία (3) έτη, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξε-
ων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
Το προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

λαµβάνει το µισθό, τα επιδόµατα και όλες τις επιπλέον
τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές
απολαβές της οργανικής του θέσης, σύµφωνα µε τις ε-
κάστοτε κείµενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις λύονται αυ-
τοδικαίως και ο αποσπώµενος επιστρέφει στην οργανική
του θέση, µόλις η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.. πάψει να ανήκει
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ο χρόνος διάρκειας της
απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας του αποσπωµένου στη θέση που
οργανικά κατέχει.

Άρθρο 97
Θέµατα ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

1. Τα όργανα της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που απο-
φασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα «έργα», όπως η έννοια
αυτών καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1
του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), ορίζονται, κατά παρέκκλιση
της παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), µε
απόφαση του εποπτεύοντος αυτήν Υπουργού, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τα δηµοπρατούµενα από την εταιρεία «ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε.» «έργα», η προβλεπόµενη στη διάταξη του άρ-
θρου 15 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) αρµοδιότητα,
ως προς τη δυνατότητα προσθήκης στη διακήρυξη επι-
πλέον όρων, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την
πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ασκείται από
την Προϊσταµένη Αρχή (Αναθέτουσα Αρχή) της εταιρεί-
ας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλί-
ου αυτής.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5, 11 παρ. 6 περί-
πτωση γ΄, 12 παρ. 1 και παρ. 3 και 27 του Κώδικα Ανα-
γκαστικών Απαλλοτριώσεων (κ.ν. 2882/2001, Α΄ 17), ό-
πως ισχύει σήµερα, που ισχύουν για το Δηµόσιο, εφαρ-
µόζονται αναλόγως και σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν τη
µέριµνα και την υποχρέωση καταβολής των σχετικών α-
ποζηµιώσεων, για τη διενέργεια των, υπέρ άλλων φορέ-
ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, απαλλοτριώσεων ι-
διοκτησιών, προκειµένου να εκτελεσθούν συγχρηµατο-
δοτούµενα έργα υψίστης εθνικής σηµασίας και ωφελεί-
ας για την εθνική οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 98
Μελέτες εφαρµογής των κτηριακών εγκαταστάσεων

της ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο

Οι µελέτες εφαρµογής των κτηριακών εγκαταστάσεων
του ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εγκρίνονται µε απόφα-
ση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, έπειτα από έκδοση της έγκρισης δόµησης από τη
ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Οι ανωτέρω µελέτες, οι οποίες
πρέπει να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους και
περιορισµούς δόµησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί µε
την υπ. αριθµ. 32115/2005 (Δ΄ 850) απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων και έχουν τροποποιηθεί µε την υπ. αριθµ. 21853/
2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, επέχουν θέση
οικοδοµικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που θα κατα-
σκευαστούν βάσει αυτών θεωρούνται νόµιµες από κάθε
άποψη, εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων ε-
γκεκριµένων µελετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 99
Τέλη και ειδικοί φόροι επιχειρήσεων

δηµόσιας ωφέλειας

1. Οι επιχειρήσεις δηµόσιας ωφέλειας που εκτελούν
συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται του άρθρου 15 του β.δ.
24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόµε-
να στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήµων, για διαφηµί-
σεις, που τοποθετούνται στους χώρους και τις επιφάνει-
ες των σταθµών, των στάσεων και των οχηµάτων αυτών.

2. Στα τέλη, ειδικούς φόρους, δικαιώµατα τρίτων που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 10
του ν. 25/1975 (Α΄ 74), των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 429/
1976 (Α΄ 235), της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/
1993 (Α΄ 62), της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005
(Α΄ 138) δεν υπόκεινται δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ω-
φέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.), που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο,
για την ακίνητη περιουσία τους, δοµηµένη ή µη, που χρη-
σιµοποιείται για τη δραστηριότητά τους και την οµαλή
εκπλήρωση του έργου τους.

3. Για τις διαστάσεις, προδιαγραφές, τους λοιπούς ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της τοποθέτησης διαφηµίσε-
ων σε χώρους και επιφάνειες (σταθµούς, στάσεις και ο-
χήµατα) των µέσων σταθερής τροχιάς στην Περιφέρεια
Αττικής, αποφασίζει ο φορέας, στον οποίο ανήκει η εκ-
µετάλλευση των χώρων αυτών.
Το άρθρο 2 του ν. 2946/2001 εφαρµόζεται και για τους

χώρους αυτούς.

Άρθρο 100
Τροποποίηση του ν. 3920/2011

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2,
της 10ης Φεβρουαρίου 1976 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 352/1976 ε-
φαρµόζεται εφεξής επί των υπό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
Ο.ΣΥ. Α.Ε. διεξαγοµένων διαδικασιών.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«γ) Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή των
χρεών των εταιριών κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δηµοσί-
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ευση του ν. 3920/2011, από κάθε φόρο, τέλος ή οποιαδή-
ποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων. Η α-
παλλαγή από το φόρο εισοδήµατος παρέχεται µε την
προϋπόθεση εµφάνισης της ωφέλειας σε λογαριασµό α-
φορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο σε περίπτωση δια-
νοµής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται µε βάση τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος. Ειδικά, σε περίπτωση συµψη-
φισµού των συσσωρευµένων λογιστικών ζηµιών των ε-
ταιριών του οµίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει µέχρι το
χρόνο της συγχώνευσης µε το αφορολόγητο αποθεµατι-
κό της παραγράφου αυτής, δεν έχουν εφαρµογή, από τη
δηµοσίευση του ν. 3920/2011, οι διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε..»

3. Στο άρθρο 13 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται
παράγραφος µε τον αριθµό 3 ως εξής:

«3. Τα όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., που
αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα που εκτελού-
νται από αυτές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3
του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23), όπως αυτός ι-
σχύει, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 101
Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

και άλλες διατάξεις

1. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Με βάση κυκλοφοριακές µελέτες, που έχουν εκ-
πονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρµόδιες Υπηρε-
σίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήµου και του
Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρµό-
διος για τις Υπηρεσίες δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφο-
ράς και µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, εξαιρουµέ-
νης της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., µπορούν
να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποί-
ες κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µε-
ταφοράς προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιο-
δροµικών οχηµάτων.
β) Για την περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο καθο-

ρισµός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυ-
κλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφο-
ράς προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιοδρο-
µικών οχηµάτων, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση
του Οργανισµού µε βάση το στρατηγικό και επιχειρησια-
κό σχεδιασµό του Ο.Α.Σ.Α. και µε βάση µελέτες που εκ-
πονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα µέτρα προτεραιότη-
τας των δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς έναντι των
λοιπών οχηµάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση
ειδικών σηµάνσεων και για κάθε µέτρο που θα εξασφαλί-
ζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχηµάτων των α-
στικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνη-
ση των επιβατών. Με όµοια απόφαση που λαµβάνεται
µετά από σχετική µελέτη και πρόταση των αρµόδιων υ-
πηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών
µελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφε-
ρόµενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων µοτο-
σικλετών, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης
και η εφαρµογή των µέτρων αυτών για ορισµένες ηµέ-
ρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισµού οδών
ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του εί-

δους και του υλικού διαχωρισµού, η συνοδευτική οριζό-
ντια και κατακόρυφη σήµανση εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υ-
λοποίηση της σήµανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση
των διαχωριστικών µέσων ανήκουν στην αρµοδιότητα
των εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών που βαρύνο-
νται και µε τις σχετικές δαπάνες.
γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

υλικού και των στοιχείων διαχωρισµού καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων.
δ) Για την περιοχή αρµοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχε-

τικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρη-
ση των λωρίδων κυκλοφορίας δηµόσιας οδικής µαζικής
µεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήµο,
ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλε-
κτρονικών µέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουρ-
γίας.
ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ ε-

ξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε
το πρόστιµο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου αυτού για τους παραβάτες των µέτρων περιορι-
σµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης

και Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται η αρµόδια Υπηρεσία Τροχαίας
και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφο-
ρίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα, από δέκα (10) ηµέρες µέχρι
τρεις (3) µήνες.»

2. Στην παρ. 13 του άρθρου 81 του ν. 2696/1999 «Κύ-
ρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύ-
ει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα επιβατηγά οχήµατα, αντί για εφεδρικό τροχό, δύ-
νανται να είναι εφοδιασµένα µε Κιβώτιο Επισκευής Ελα-
στικού ή µε ειδικά συστήµατα συνέχισης οδήγησης. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγρα-
φές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»

3. Σχολικά λεωφορεία τα οποία ετέθησαν σε κυκλοφο-
ρία πριν την ισχύ της υπ’ αριθµ. 25665/1831/12/15.5.2013
(Β΄ 1174) απόφασης του Υπουργού Υποδοµών Μεταφο-
ρών και Δικτύων εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να
µεταβιβάζονται µέχρι τη λήξη της ισχύος των αδειών κυ-
κλοφορίας τους, µε τους τεχνικούς όρους και προϋποθέ-
σεις βάσει των οποίων ετέθησαν σε κυκλοφορία .

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις θέ-
σεως σε κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων, που µετα-
φέρουν νήπια και µαθητές εντός της αστικής περιοχής,
όπως αυτή έχει καθοριστεί από τα αρµόδια όργανα.

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 803/1978
(Α΄ 123) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η εκκίνηση και η άφιξη των λεωφορείων που διενερ-
γούν διεθνείς λεωφορειακές γραµµές, καθώς και η επιβί-
βαση και η αποβίβαση των επιβατών, δύναται να πραγµα-
τοποιείται σε Σταθµούς Διεθνών Λεωφορειακών Γραµ-
µών.
Η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω σταθµών, επιτρέ-

πεται κατόπιν άδειας που χορηγείται από την αρµόδια υ-
πηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περι-
φέρειας.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
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του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων και
συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και προϋ-
ποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθµών Διεθνών
Λεωφορειακών Γραµµών (όπως θέση, χρήσεις γης, χώ-
ρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς και η
διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω ά-
δειας.
Η χρήση Σταθµού Διεθνών Λεωφορειακών Γραµµών

στην αφετηρία / τέρµα των διεθνών λεωφορειακών
γραµµών (στο ελληνικό έδαφος), καθίσταται υποχρεωτι-
κή για τη χορήγηση άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορει-
ακής γραµµής, µετά το πέρας τριών (3) ετών από την έκ-
δοση του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγµατος.

Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 1 του ν. 2898/2001

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από:
α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται µε την α-
πόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ..
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, που

προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Οικονοµικών.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και

Θράκης, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.
δ. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συµβουλίου

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προ-
τείνεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Περι-
φερειακού Συµβουλίου.
ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δή-

µων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), ο οποίος προ-
τείνεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ.Κ.Μ..
στ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέ-

ντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται µε τον ανα-
πληρωτή του, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
ζ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλο-

νίκης, µε αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας
Θεσσαλονίκης.
Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δηµοσίευ-
ση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να
λειτουργεί νόµιµα µε την κατά την ισχύ του παρόντος
νόµου συγκρότησή του.»

2. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) α-
ντικαθίσταται από 1.1.2014 ως εξής:

«11. Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ει-
δικός τραπεζικός λογαριασµός του Ο.Α.Σ.Θ., στον οποίο
ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άµεσα, την ίδια ηµέρα ή το αργότε-
ρο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την καταβολή
κάθε δόσης αντισταθµιστικής καταβολής του άρθρου ε-
βδόµου του άρθρου 8, ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%o)
επί της κάθε δόσης που λαµβάνει ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει
την ετήσια αντισταθµιστική καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδοµήντα χιλιά-
δες (570.000) ευρώ, καθώς και να υπολείπεται των τε-

τρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά έτος αναφοράς,
ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθµιστικής καταβο-
λής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι µέγιστες και οι
ελάχιστες τιµές της χρηµατοδότησης του Σ.Α.Σ.Θ. µπο-
ρεί να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Ο.Α.Σ.Θ., µετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου

του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδο-
τηµένου µε απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να κα-
ταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασµό, κάθε δα-
πάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγµατοποίηση των σκοπών
του (όπως ανάθεση µελετών, αποζηµίωση ειδικών συ-
νεργατών, τεχνική και γραµµατειακή υποστήριξη).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και δια-
χείριση του ως άνω ειδικού λογαριασµού µπορεί να ανα-
τεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορί-
ζεται και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 74/2008

και του π.δ. 431/1995

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οχηµάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κα-
τηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγη-
σης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία
χορηγήθηκε µέχρι και 9 Σεπτεµβρίου 2008. Η απαλλαγή
αυτή ισχύει µέχρι και 9 Μαρτίου 2014.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω

αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ µετα-
φοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραµµα
περιοδικής κατάρτισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
διάταγµα αυτό.»

2. Η παρ. 2 του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 74/2008 (Α΄
112) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σηµείο γ΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1

περιλαµβάνει», παρεµβάλλεται στον κατάλογο µετά την
καταχώρηση για τη Γαλλία «F: Γαλλία» η καταχώρηση:

«HR: Κροατία».
β) Στο σηµείο ε΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1

περιλαµβάνει», παρεµβάλλεται στον κατάλογο µετά την
καταχώρηση «carta cailiochta fiomana», η καταχώρηση:

«kvalifikacijska kartica vozač».
γ) Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β΄ κάτω από την

πρόταση «Η πλευρά 2 περιλαµβάνει» αντικαθίσταται ως
εξής:

«Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική α-
πό τις ακόλουθες: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανι-
κή, γερµανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ι-
ταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, µαλτέ-
ζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική,
σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική, είναι έ-
γκυρες εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαµβά-
νει τις ενδείξεις σε µία τουλάχιστον από τις προαναφε-
ρόµενες γλώσσες, µε την επιφύλαξη των λοιπών διατά-
ξεων του παρόντος παραρτήµατος». (παρ. 4 του Μέρους
Α του Παραρτήµατος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συµ-
βουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρµογή ορι-
σµένων οδηγιών στον τοµέα της πολιτικής µεταφορών,
λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας).

3. Στον κατάλογο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6
του π.δ. 431/1995 (Α΄ 245), το οποίο έχει προστεθεί µε
το άρθρο 4 του π.δ. 38/2008 (Α΄ 68), παρεµβάλλεται η α-
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κόλουθη καταχώριση µετά την καταχώριση για τη Γαλ-
λία:

Κροατία HR godi�nja naknada za uporabu
javnih cesta koja se pla�a 
pri registraciji motornih i
priklju�nih vozila 

(παρ. 1 του Μέρους Α του Παραρτήµατος της Οδηγίας
2013/22/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για
την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα της πο-
λιτικής µεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δηµο-
κρατίας της Κροατίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Άρθρο 104
Κατηγορίες εκποµπών EURO 5 και EURO V

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι κατηγορίας EURO
5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί να εί-
ναι και µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του έ-
τους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ, που τίθενται για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι κατηγορίας
EURO 5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί
να είναι και µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του
έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»

Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για τα εκµισθούµενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα 

µε οδηγό

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων και Τουρισµού καθορίζονται διακριτι-
κά γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέ-
ρουν τα εκµισθωµένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ)
αυτοκίνητα µε οδηγό προκειµένου να πραγµατοποιού-
νται οι µεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά-
φου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η2 της πα-
ραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), όπως ισχύει, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ΄, ε΄
και στ΄ ως εξής:

«δ. Να έχουν καλή γνώση µιας γλώσσας πέραν της ελ-
ληνικής.
ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδή-

ποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας της
αλλοδαπής.
στ. Ασφαλιστική ενηµερότητα του εργαζόµενου οδη-

γού.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα-

ραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Για την απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού-
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε
κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή
της υποπερίπτωσης α΄ πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β΄ επι-
κυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπε-
ρίπτωσης γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης
δ΄  πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας τουλάχιστον επιπέδου
Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς της υ-
ποπερίπτωσης ε΄ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύ-
που ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλ-
λοδαπής και του εδαφίου στ΄ αποδεικτικά στοιχεία για
την ασφάλιση του οδηγού απο τον ασφαλιστικό φορέα Ι-
ΚΑ.»

Άρθρο 106
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

και του ν. 3534/2007

1.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/ 2012 (Α΄
82) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών
Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς µετρητή.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μισθωµένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το ο-

ποίο εκτελεί διαδροµή ύστερα από προηγηθείσα µίσθω-
ση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλε-
φωνικά ή µέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η µίσθωση γίνεται µε
καταβολή του προβλεπόµενου αντιτίµου και της τυχόν
ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ- ΤΑΞΙ
αυτοκίνητο, ή του συµφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για
Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκίνητο.»
γ. Η παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«8. Προµίσθωση: Η εκ των προτέρων µίσθωση Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτων από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σηµείο
επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ο-
ρίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση
που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση µπορεί να είναι σε
σηµείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση
που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η απο-
βίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προµίσθωση για
τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι υποχρε-
ωτική.»

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του ν. 4070/
2012 (Α΄ 82), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου
10β του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) καταργού-
νται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 85 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

« Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔ-
ΜΕΤ εκδίδεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, αφού
καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητι-
κό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος
του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ), α-
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ριθµό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθµό πλαισίου
του,».

5. Στο άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθενται
παράγραφοι 4 έως και 10 ως ακολούθως:

«4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύµων
εταιρειών και συνεταιρισµών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκινήτων µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευσή
τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύµων εταιρει-
ών και συνεταιρισµών γίνεται από τον περιφερειάρχη
της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισµού.

5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
απαιτείται η συµµετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην α-
νάληψη του κεφαλαίου µε αντίστοιχη καταβολή µετρη-
τών.
Η µεταβίβαση των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας

γίνεται προς τους µετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα
φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων
προϋποθέσεις µεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρ-
θρου 102 του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή η
µεταβίβαση των µετοχών πραγµατοποιείται ταυτόχρονα
µε τη µεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και µε την α-
ποδοχή όλων των υποχρεώσεων του µετόχου ή εταίρου.

6. α. Οι παραπάνω ανώνυµες εταιρείες διέπονται από
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του νόµου αυτού.
β. Το µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας σχη-

µατίζεται µε την καταβολή µετρητών και δεν µπορεί να
είναι µικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόµενο για τις
ανώνυµες εταιρείες.
γ. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών είναι ονοµα-

στικές.
7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισµών διέ-

πονται από τις διατάξεις του ν.1667/1986 (Α΄ 196), όπως
ισχύει. Στους συνεταιρισµούς συµµετέχουν, αποκλειστι-
κά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συ-
νεταιρισµών ρυθµίζεται από το νόµο και το καταστατικό
σύστασης αυτών.

8. Προκειµένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρι-
σµοί, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, υποβάλλο-
νται στις αρµόδιες αρχές µαζί µε το εταιρικό έγγραφο,
αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκι-
νήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες µετέχουν στα παραπά-
νω νοµικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόµο δήλωση
ότι δεν συµµετέχουν σε άλλη ανώνυµη εταιρεία ή συνε-
ταιρισµό µε παρεµφερή σκοπό.

9. Οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας ή οι εταίροι των
συνεταιρισµών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυµη
εταιρεία ή το συνεταιρισµό τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.
Οι όροι χρήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η αποζηµίωση
των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα κα-
θορίζονται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της α-
νώνυµης εταιρείας ή του συνεταιρισµού ή από το κατα-
στατικό αυτών.

10. Η συµµετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρεί-
ας και του συνεταιρισµού και αντίστοιχα η κατανοµή των
ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε µετόχου επί
του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρµογή της παραγρά-
φου αυτής το Ε.Δ.Χ. ορίζεται ως µία µονάδα, η οποία
διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου συγκεντρώνουν µαζί ποσοστό 50%, εκπρο-
σωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου υ-
ποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.»

6. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η προµίσθωση Ε.Δ.Χ. γίνεται από τον επιβάτη προ-
σωπικά ή τηλεφωνικά ή µέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί
ή ηλεκτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο µε κατα-
βολή του προβλεπόµενου αντιτίµου και της τυχόν ειδι-
κής προσαύξησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ταξίµετρο
τίθεται σε λειτουργία από το σηµείο επιβίβασης του πε-
λάτη.»

7. Το άρθρο 91 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 91
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ

1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής µί-
σθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και ειδικών µεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) εί-
ναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν διαδροµές ύ-
στερα από προηγούµενη ειδική µίσθωση αυτών από φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συµφωνηµέ-
νου µισθώµατος. Η ειδική µίσθωση του αυτοκινήτου µαζί
µε τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως
είτε µέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου
µέσου τηλεπικοινωνίας νοµίµως καταγεγραµµένης από
τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών.

2. Απαγορεύεται η µίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔ-
ΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ χωρίς προηγούµενη καταγεγραµµένη
συνεννόηση µε τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η µε
οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ, όταν αυτά βρί-
σκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθµευσης
(πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την
πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του
οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά α-
πόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συµβούλιο
του άρθρου 103 του παρόντος νόµου.

3. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔ-
ΜΕΤ παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µόνον ε-
φόσον είναι εφοδιασµένοι µε το αποδεικτικό στοιχείο
της µίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του
µισθωτή, η ηµεροµηνία και η ώρα της µίσθωσης, το συµ-
φωνηµένο κόµιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής
και αποβίβασης των επιβατών.

4. Το αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ µπορεί να καθορίζεται
είτε µε προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δε-
σµευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιµοκατάλογο
µηνιαίας τουλάχιστον ισχύος είτε ελευθέρως µετά από
διαπραγµάτευση µε τον πελάτη. Ο ως άνω τιµοκατάλο-
γος είναι δεσµευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο
διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί
ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει για ένα (1) του-
λάχιστον µήνα από την ανάρτησή του.

5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔ-
ΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευ-
ταίων εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών µε
όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές µέσω διαδι-
κτύου κλήσεις που έχει λάβει για µίσθωση, καθώς και τις
συµβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστηµα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι οροι
και οι προϋποθέσεις της µίσθωσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για
την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.»

9. Μετά το άρθρο 92 του ν. 4070/2012 προστίθεται άρ-
θρο 92Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 92Α
Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΔΜΕΤ)

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
της κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκινήτων, η
διαδικασία και το ποσοστό µετατροπής των κυκλοφο-
ρούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά τους και το µεταφορικό τους έργο, τα προσόντα
των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατη-
γών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, µε καινουργή ή µε-
ταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης
σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου, επιβατηγά ο-
χήµατα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών. Η µετατροπή
των κυκλοφορούντων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης ο-
χηµάτων στην κατηγορία ΕΙΔΜΕΤ είναι αµετάκλητη για
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.»

10. Η περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου του-
λάχιστον κατηγορίας Β΄» .

11. α) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Η είσπραξη κοµίστρου διάφορου του νοµίµου για
τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συµφωνηµένου για
τους οδηγούς οχηµάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) κα-

ταργείται.
12. Το άρθρο 99 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση

του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθ-
µίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ), οι υποχρεώσεις των ιδιο-
κτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυ-
τών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανό-
νες ευπρεπούς εµφάνισης και τα προσόντα των οδηγών,
η κατάσταση των οχηµάτων, οι συσκευές και τα εξαρτή-
µατα που µπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξω-
τερικά. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται οι
προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ,
ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ) για την εκτέλεση µεταφορικού έρ-
γου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήµατα των εδρών,
θέµατα χρήσης των ταξιµέτρων και η τοποθέτηση αυτών
επί του οχήµατος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον Κανονισµό Λειτουργίας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα, για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζο-
νται από τον παρόντα νόµο. Με το ίδιο προεδρικό διά-
ταγµα µπορούν να καταργούνται προϊσχύουσες αντίθε-
τες διατάξεις.»

13. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«(δ). Όταν διαπιστωθεί ότι το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρί-
σκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατά-
θεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακί-
δων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, µε α-
πόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια

κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του
συγκεκριµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστη-
µα ενός (1) µηνός. Σε περίπτωση παραµονής του ανωτέ-
ρω Ε.Δ.Χ. οχήµατος σε ακινησία µε κατατιθέµενη την ά-
δεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέ-
ον έξι (6) µήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος
ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των
κρατικών πινακίδων, τότε, µε απόφαση του οικείου Περι-
φερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας
και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριµέ-
νων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών. Σε περίπτωση παραµονής του ανωτέρω
Ε.Δ.Χ. οχήµατος σε ακινησία µε κατατιθέµενη την άδεια
κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι
(6) µήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της ε-
ξάµηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρε-
σης των κρατικών πινακίδων τότε, µε απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειάρχη, ανακαλείται οριστικά η άδεια κυκλο-
φορίας.»

14. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 105 του
ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια
απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρε-
τικής προσαύξησης του κοµίστρου σε κάθε περίπτωση
προµίσθωσης.» 

15. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοταξί πραγ-
µατοποιείται στην οικεία Περιφέρεια µε την υποβολή
των κάτωθι δικαιολογητικών:
α. Καταστατικό νοµικού προσώπου, στο οποίο απαραί-

τητα συµπεριλαµβάνονται όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τα
οποία έχουν ενταχθεί στο Ραδιοταξί.
β. Περιγραφή του συστήµατος ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών που θα χρησιµοποιείται από το Ραδιοταξί.
16. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί σε κά-

θε έδρα - διοικητική µονάδα του άρθρου 83 του
ν. 4070/2012 (Α΄82) εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί
το 50% του συνολικού αριθµού των Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκι-
νήτων της έδρας - διοικητικής µονάδας.

17. Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον
σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30% του συνολι-
κού αριθµού των Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για τις έ-
δρες - διοικητικές µονάδες της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ή τουλάχιστον 150
Ε.Δ.Χ./ΤΑΞΙ αυτοκίνητα, για τις έδρες - ενιαίες διοικητι-
κές µονάδες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν. 4070/2012.

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του
παρόντος άρθρου και κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιοταξί
της κείµενης νοµοθεσίας δεν εφαρµόζονται στις περι-
πτώσεις νοµικών προσώπων, τα οποία εφαρµόζουν συ-
στήµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε µορ-
φής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης
αυτοκινήτων, πλην ραδιοσυχνοτήτων.

19. Τα νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί ά-
δεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδι-
κτύων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα κατ’ εφαρµογή των διατά-
ξεων των π.δ. 482/1987 (Α΄ 220) και 587/1988 (Α΄ 282) ή
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας κατόπιν έ-
γκρισης του καταστατικού τους από τον οικείο Νοµάρχη,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3431/2006
(Α΄ 13), θεωρούνται «Ραδιοταξί» κατά τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο του παρόντος και λειτουργούν σύµφωνα
µε αυτά.

20. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 3185/2003 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δηµόσιας
χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη.
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνε-
ται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών
αδειών.
Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ο-

ρίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.»
21. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να µην έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο έ-

τος της ηλικίας τους.»
22. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216)

καταργείται.
23. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 121

του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και για
την ακινησία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 107
Τροποποίηση της κωδικοποιηµένης νοµοθεσίας

κατασκευής δηµόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116)

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων (κ.ν. 3669/2008), αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«α) Ως αριθµητής του κλάσµατος α1 λαµβάνεται ο κύ-
κλος εργασιών της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. εργο-
ληπτικής επιχείρησης, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε από
την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από
το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να επικαλεστεί τον κύκλο εργασιών της, του
αµέσως προηγούµενου έτους από την προαναφερθείσα
περίοδο, εφόσον δεν κάνει χρήση του τελευταίου έτους
της και η εµπειρία αυτού του έτους δεν έχει χρησιµοποι-
ηθεί σε προηγούµενη αίτησή της. Ο ανωτέρω κύκλος ερ-
γασιών προσδιορίζεται ως εξής:».

2. Μετά την υποπερίπτωση v της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3669/2008, προστίθεται υποπερίπτωση vi
ως ακολούθως:

«vi. Για δηµόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν
στο εξωτερικό, από θυγατρικές τους επιχειρήσεις µε έ-
δρα στην αλλοδαπή, λαµβάνεται υπόψη µόνο αυτός που
προκύπτει από επικυρωµένο πιστοποιητικό του κυρίου
του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη κατά-
σταση τιµολογίων εσόδων, βεβαιωµένη από ορκωτό ελε-
γκτή λογιστή, για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιµο-
λόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήµατος της θυγατρικής επιχείρησης στο ε-
ξωτερικό, επικυρωµένες για τη γνησιότητά τους από τις
αρµόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εί-
ναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκοµιστεί βε-
βαίωση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της χώρας που ε-
κτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο α-
νάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή µέρος αυ-
τού, καθώς και το συµφωνητικό βεβαίωσης της χρονολο-
γίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση

της κατασκευής του έργου ή µέρους αυτού.»
3. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

99 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δη-
µόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπο-
λογισµό του αριθµητή του κλάσµατος α3 του τύπου κα-
τάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των ελάχιστων ο-
ρίων παγίων και µηχανολογικού εξοπλισµού, τα πάγια
στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, κα-
θώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που υποχρεωτικά
αγοράζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης
εφόσον αυτό προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. δ) Τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται ως παρονοµα-
στές στα κλάσµατα α1, α2, α3 του Τµήµατος Α του Τύ-
που Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώ-
ρηση ορίζονται ως εξής:

i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
δύο εκατοµµύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (2.025.000) ευ-
ρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ,

ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες
(4.125.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατοµµύριο
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

iii. για την πέµπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(11.250.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα εκατοµ-
µύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πά-
για σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ,

iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εί-
κοσι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες  χιλιάδες
(22.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε εννέα εκατοµµύ-
ρια (9.000.000) ευρώ και τα πάγια σε ένα εκατοµµύριο ο-
κτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ,

v. για την έβδοµη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε
εκατόν τριάντα πέντε εκατοµµύρια (135.000.000) ευρώ,
τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000)
ευρώ και τα πάγια σε δεκαοκτώ εκατοµµύρια
(18.000.000) ευρώ.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του συνόλου
του κατασκευαστικού τους κλάδου, ο Συντελεστής Κα-
τάταξης Γ΄ καθεµίας από αυτές λαµβάνεται ανάλογα µε
το συνολικό αριθµό ως εξής:
α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισµα των Συντελεστών

Κατάταξης Γ΄ της καθεµίας.
β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθεται

το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συντελεστή Κατάταξης
Γ΄ της επιχείρησης αυτής και
δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισµα προστίθε-

ται το σαράντα τοις εκατό (40%) του Συντελεστή Κατά-
ταξης Γ΄ αυτής.
Για τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις πέραν της τε-
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τάρτης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατά-
ταξης Γ΄.
Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του Συ-

ντελεστή Κατάταξης Γ΄ καθορίζεται από την επιχείρηση
που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.»

6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ-
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενι-
κές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πε-
νήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις
σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφο-
ρούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, µηχανολογικό εξοπλι-
σµό και µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτο-
κίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ’
επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειµενική αξία που ι-
σχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιού-
µενη από συµβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως
προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς ή το
κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο
στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισµό και τα µε-
ταφορικά µέσα, η αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.»

7. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευ-
ής δηµόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3669/2008, αντικαθίστανται ως εξής:

«5.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέ-
σεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ ή πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή
τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και
πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρµόζο-
νται τα οριζόµενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 4.»

8. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση έναν
(1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό
Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας, τουλάχιστον.»

9. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµό-
σιων έργων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική
τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο
αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:

i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων
απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας, και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την
τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλά-
χιστον (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για κάθε επι-
πλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέχω-
ση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας.

ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων α-
παιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι την τέ-
ταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχι-
στον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για κάθε ε-
πιπλέον κατηγορία απαιτείται συµπληρωµατική στελέ-
χωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας.

iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων α-
παιτείται στελέχωση τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικών
Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄
βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για
κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη,
απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση τουλάχιστον
τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας. Για τις επι-
πλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική στελέχω-
ση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας ανά κατηγορία.

iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχι-
στον δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας
και δώδεκα (12) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Από τη
στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δέκα (10) τε-
χνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι σε
τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄
βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλε-
κτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ.
Δ΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία
βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων.
Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη

µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συµπληρω-
µατική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄
βαθµίδας, µε δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και έ-
νας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας µε δύο (2) τεχνι-
κούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν
να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συ-
µπληρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνι-
κοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄
βαθµίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθ-
µίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.
Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη

κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, µπορεί
να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγε-
γραµµένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή
και άλλα πρόσωπα.»

Άρθρο 108
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 39 του
ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµό-
σιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, ένα εκ
των οποίων υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του
από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ένα
µαζί µε τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και ανά ένα υποδεικνύεται
µαζί µε τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσµο Ελληνι-
κών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), το Σύλ-
λογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) και το Σύλλογο Με-
λετητών Δηµόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
(Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).»
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Άρθρο 109
Συµπληρωµατικές συµβάσεις µελετών

Στις περιπτώσεις συµβάσεων εκπόνησης µελετών που
έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου
7 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του
άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, τεκµαίρεται ότι συντρέ-
χει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 29 του ως άνω νόµου για τυχόν συµπληρω-
µατικές κατά το είδος ή το µέγεθος (ποσότητα) µελέτες,
µελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαµβά-
νονται ειδικά στην προεκτιµώµενη αµοιβή της αρχικής
σύµβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη
σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήµα-
τος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλε-
ση µελετητικών εργασιών της αρχικής σύµβασης και δι-
καιολογείται από αυτήν.

Άρθρο 110
Τρόπος υπολογισµού αξίας
και πληρωµής της ασφάλτου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί-
ζονται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου
απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την πληρωµή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέ-
στηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συµβάσεων κατα-
σκευής δηµόσιων έργων των οποίων η διακήρυξη δηµο-
πράτησης δηµοσιεύθηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς
διαγωνισµό υπογράφηκε, από 2.7.2008 µέχρι και
19.3.2013. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση µε την προϋπο-
λογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του
έργου από ενδεχόµενη αύξηση της τιµής της ασφάλτου
ή της ποσότητας αυτής στις προβλεπόµενες από το νό-
µο περιπτώσεις, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έρ-
γου.

Άρθρο 111
Μηχανήµατα έργων

Τα µηχανήµατα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατα-
σκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια µέχρι τις 25.6.2010
και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύ-
που µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, δύνανται να λά-
βουν έγκριση τύπου µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής ή κατασκευ-
ής τους.
Σε ό,τι αφορά τις εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών

ρύπων προερχόµενων από τους κινητήρες εσωτερικής
καύσης που έχουν τοποθετηθεί στα εν λόγω µηχανήµα-
τα έργων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που ί-
σχυαν κατά την ηµεροµηνία κατασκευής τους.
Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις για την έκδοση

απόφασης έγκρισης τύπου που θα υποβληθούν εντός
δέκα (10) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της διάταξης.

Άρθρο 112
Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια

υγρών καυσίµων εντός οικισµών

Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303),
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισµών, οι
οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νο-
µίµως οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2000
κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελ-
τιώνεται ως προς τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της, ο ι-
διοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρµόσει,
µε δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα ε-
γκεκριµένα δια του παρόντος σχεδιαγράµµατα, εντός
των δυνατοτήτων του οικοπέδου του, τηρουµένης της
διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 3. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6.»

Άρθρο 113
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007
(Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε
όλες τις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσε-
ων δηµόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορη-
γηθεί στον ανάδοχο η προβλεπόµενη στις διατάξεις του
άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας δηµοσίων
έργων (κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/
2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφί-
ου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί
και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του
αναδόχου κατά το άρθρο 61 της ανωτέρω κωδικοποίη-
σης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114
Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές

µονάδες οχηµάτων

Μετά το άρθρο 1 του ν.δ. 570/1970 (Α΄ 125) προστίθε-
ται άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α

1.«Κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική µο-
νάδα» κατά τους ορισµούς του άρθρου 3 της αρ.
29949/1841/2009 (Β΄ 2112), τοποθετηµένο εκ κατασκευ-
ής σε όχηµα και εγκεκριµένο µε κανονιστικές πράξεις
της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ κατά τη διαδικασία έκδοσης της
έγκρισης τύπου του οχήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 84
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄57),
όπως ισχύει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο:
α. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική

µονάδα» που έχει λάβει έγκριση τύπου µε κανονιστική
πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η οποία πρέπει να είναι η
ίδια ή νεότερη µε εκείνη την κανονιστική πράξη του εκ
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κατασκευής «κατασκευαστικού στοιχείου» ή «χωριστής
τεχνικής µονάδας» που αντικαθιστά.
β. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική

µονάδα» που είναι σύµφωνη µε τους όρους και προϋπο-
θέσεις που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτή η δυνατότητα δίνε-
ται µόνον, εφόσον δεν προβλέπεται από κανονιστική
πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η έκδοση έγκρισης τύ-
που για «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική
µονάδα».

2. Εφόσον η αντικατάσταση «κατασκευαστικού στοι-
χείου» ή «χωριστής τεχνικής µονάδας» σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό αποτελεί ή προκαλεί αλλαγή κύριου χαρα-
κτηριστικού του οχήµατος ισχύουν επιπρόσθετα οι απαι-
τήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την αλλαγή κύ-
ριων χαρακτηριστικών.»

Άρθρο 115
Τροποποίηση του ν. 4070/2012, του ν. 3710/2008,

του ν. 2773/1999 και του π.δ. 595/1984

1. Η παρ. 8 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του
π.δ. 118/2006 (Α΄119) εφαρµόζονται και στις περιπτώ-
σεις εγκατάστασης δεξαµενών υγρών καυσίµων, αλλά
και στις περιπτώσεις προσθήκης ή µετατόπισης αντλιών
και διανοµέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις ε-
γκατάστασης, µετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια
θέση ή προσθήκης δεξαµενών υγραερίου κίνησης σε λει-
τουργούντα πρατήρια αµιγώς αερίου ή µικτά πρατήρια υ-
γραερίου (LPG) και υγρών καυσίµων και σε σταθµούς αυ-
τοκινήτων µε αντλίες υγρών και αερίων καυσίµων, τα ο-
ποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός
σχεδίου πόλεως περιοχές µε τήρηση της διαδικασίας
της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:

«β. Από το πλησιέστερο σηµείο του άκρου αυτοκινητό-
δροµου ή εθνικού δρόµου δέκα (10) µέτρα στις περιπτώ-
σεις χωροθέτησης ενός µικτού ή αµιγώς πρατηρίου υ-
γραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως
περιοχή είτε µέσα σε περιοχή που ορίζεται από την πα-
ράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος. Η υπόψη εξωτε-
ρική απόσταση ασφαλείας µετράται από το πλησιέστερο
άκρο της κύριας Εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόµου και
όχι του άκρου της παράπλευρης οδού (service road -
S.R.) αυτών.»

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εµπορι-
κά καταστήµατα, είκοσι (20) µέτρα, µετρούµενη από το
πλησιέστερο σηµείο των παραπάνω κτιρίων, στις περι-
πτώσεις χωροθέτησης του µικτού ή αµιγώς πρατηρίου υ-
γραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως
περιοχή είτε µέσα σε περιοχή που ορίζεται από την πα-
ράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μία (1) ή δύο (2), είτε συνδεδεµένες µεταξύ τους,
είτε ανεξάρτητες, υπόγειες ή επιχωµατωµένες, δεξαµε-
νές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χω-
ρητικότητας εκάστης όχι µικρότερης των δύο (2) κυβι-

κών µέτρων και µέχρι εξήντα (60) κυβικών µέτρων συνο-
λικά».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Μέχρι τρεις (3) το πολύ συσκευές (µονές, διπλές, τρι-
πλές ή τετραπλές) διανοµής υγραερίου».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υ-
γραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG),
µικτών ή αµιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση
και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων εφόσον, για
µεν τα πρατήρια υγραερίου (LPG), αµιγή ή µικτά, η συνο-
λική χωρητικότητα της δεξαµενής ή των δεξαµενών υ-
γραερίου (LPG) είναι µέχρι 18 m3 και τηρούνται οι απο-
στάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοι-
ποί όροι του π.δ. 595/1984 (Α΄218), όπως αυτό κάθε φο-
ρά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσµένου φυσικού αερί-
ου (CNG), µικτά ή αµιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφα-
λείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ’ α-
ριθµ. οικ. 5063/184/2000 υ.α.  (Β΄155), όπως ισχύει.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Για µικτά ή αµιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) ή
πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) που λειτουργούν σε
περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και
λειτουργία τους, µπορεί να τροποποιείται και να προσαρ-
µόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύµφωνα µε
τους όρους του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει,
χωρίς έγκριση άλλης αρχής.»
β. Για την ίδρυση και λειτουργία νέων µικτών ή αµιγών

πρατηρίων υγραερίου (LPG) ή πεπιεσµένου φυσικού αε-
ρίου (CNG), εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα σχεδια-
γράµµατα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά
καθορίζονται από το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή το β.δ.
465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν.
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του

ν. 2801/2000 (Α΄46) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Πρατήρια υγρών καυσίµων που µετατρέπονται σε µι-

κτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και
πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου
(LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υ-
γρών καυσίµων και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG)
υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ’ αριθµ. π.δ.
595/1984 (Α΄218) και της υπ’ αριθµ. οικ. 5063/184/2000
υ.α. (Β΄155), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα
κόµβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατη-
ρίων αυτών επεκτείνεται µε την έγκριση των αναγκαίων
προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως ά-
δεια µικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου
(LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρα-
ερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε
υγρών καυσίµων και πεπιεσµένου φυσικού αερίου
(CNG), χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών.»

8. Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 (Α΄286), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, οι
όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης
φύσεως σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντη-
ρίων αυτοκινήτων κειµένων εντός και εκτός εγκεκριµέ-
νων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυ-
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σίµων, εξαιρούµενων των πρατηρίων διανοµής πεπιε-
σµένου φυσικού αερίου (CNG) και των µικτών πρατηρίων
είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου
φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιε-
σµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίµων και
πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι
και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των α-
νωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων µε εθνικές, ε-
παρχιακές, δηµοτικές και κοινοτικές οδούς.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, οι όροι και
οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων δια-
νοµής αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) και
των µικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίµων, υγραερίου
(LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρα-
ερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) είτε
υγρών καυσίµων και πεπιεσµένου φυσικού αερίου
(CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυ-
κλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή ε-
πιχειρήσεων µε εθνικές, επαρχιακές, δηµοτικές και κοι-
νοτικές οδούς.

Άρθρο 116
Ρυθµίσεις συνεργείων αυτοκινήτων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5.α) Η ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια των συνεργείων
αερίων καυσίµων της παρ. 14 του άρθρου 13 του   π.δ.
78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, ορίζεται σε πενήντα (50)
τετραγωνικά µέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυ-
τής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώ-
ρου ή ορόφου, µε την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα
τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιηµένων
συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου - φυσικού α-
ερίου, συνδεδεµένων ηλεκτρικά µέσω ειδικού πίνακα και
εφεδρικής τροφοδοσίας µε σειρήνα και φάρο κινδύνου.
Για κάθε είδος αερίου καυσίµου (LPG ή CNG) τοποθετεί-
ται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυ-
σίµου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του
µέτρου από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσί-
µου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του
µέτρου από την οροφή. Οι εργασίες της ειδικότητας της
παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει,
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στους ισόγει-
ους χώρους επισκευής του συνεργείου.
β) Οι εργασίες της ειδικότητας της παρ. 14 του άρθρου

13 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, επιτρέπεται να
γίνονται σε συνεργεία, τα οποία αναλαµβάνουν επισκευ-
ές και συντηρήσεις περισσότερων της µιας ειδικοτήτων
του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, µε την υ-
ποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων
του συνεργείου, πιστοποιηµένων συσκευών ανίχνευσης
διαρροών υγραερίου - φυσικού αερίου, συνδεδεµένων η-
λεκτρικά µέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδο-
σίας µε σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερί-
ου καυσίµου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανι-
χνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίµου LPG τοποθε-
τείται σε απόσταση 30 εκατοστών του µέτρου από το έ-
δαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίµου CNG τοποθε-
τείται σε απόσταση 30 εκατοστών του µέτρου από την ο-
ροφή.

γ) Ειδικά στο χώρο των εργασιών της ειδικότητας της
παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, το-
ποθετούνται κατ' ελάχιστο δύο ανιχνευτές ανά είδος αε-
ρίου καυσίµου. Στην περίπτωση που ο χώρος των ανωτέ-
ρω εργασιών είναι µεγαλύτερος από 50 τ.µ., τοποθετεί-
ται ένας ανιχνευτής για κάθε 50 τ.µ. επιπλέον χώρου. Οι
ανωτέρω εργασίες πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο σε ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο υπολογισµός της ωφέλιµης
επιφάνειας των συνεργείων, στα οποία αναλαµβάνονται
επισκευές περισσοτέρων της µίας ειδικότητας, συµπερι-
λαµβανοµένων και αυτής των αερίων καυσίµων, καθορί-
ζεται στο 60% του αθροίσµατος των ελάχιστων ωφέλι-
µων επιφανειών των επιµέρους ειδικοτήτων. Ο ίδιος τρό-
πος υπολογισµού ισχύει και για την ωφέλιµη επιφάνεια
των βοηθητικών χώρων του συνεργείου (αποθήκη, WC)
µε αντίστοιχο ποσοστό 40%.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
π.δ. 38/1996 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Άδεια οικοδοµής ή άδεια δόµησης ή νοµαρχιακή α-
πόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοι-
χείο που πιστοποιεί τη νοµιµότητα του κτηρίου. Σε περί-
πτωση υφιστάµενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή ανα-
θεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου α-
πό την οικεία πολεοδοµική αρχή ή υπηρεσία δόµησης.
Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δό-
µησης ή αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας σε περί-
πτωση χρήσης Η (εµπορική), Ι (βιοµηχανία - βιοτεχνία), Λ
(σταθµός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα
από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσµενέστερο του α-
ριθµού των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης.»

Άρθρο 117
Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ)

181/2011 σχετικά µε τα δικαιώµατα
των επιβατών στις οδικές µεταφορές

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ρυθµίζονται ανά κατηγορία οδικών επιβατι-
κών µεταφορών, το εύρος εφαρµογής, οι εθνικοί φορείς
ελέγχου, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
προβλέψεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L
51/28.2.2011) «για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφο-
ρείων και πούλµαν και για την τροποποίηση του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004». Έως την 1η Μαρτίου 2017
οι διατάξεις του κανονισµού αυτού δεν εφαρµόζονται
στις διεθνείς τακτικές µεταφορές επιβατών µεταξύ της
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε..

2. Τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα υπέρ του Δη-
µοσίου για τις παραπάνω παραβάσεις κυµαίνονται από
800 έως 1500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για
την ίδια παράβαση το πρόστιµο διαµορφώνεται σε 1500
έως 1800 ευρώ για την πρώτη φορά, 1810 έως 2000 ευ-
ρώ για τη δεύτερη φορά και 2010 έως 3000 ευρώ για την
τρίτη φορά και σε 3000 ευρώ για κάθε επόµενη υποτρο-
πή.

3. Για τις εθνικές τακτικές αστικές ή υπεραστικές οδι-
κές µεταφορές επιβατών που εκτελούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), ως εθνικοί φο-
ρείς ελέγχου λογίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της έδρας του ΚΤΕΛ και τα οικεία
Πειθαρχικά Συµβούλια ενώ οι διοικητικές κυρώσεις ρυθ-
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µίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 170/2003 (Α΄ 140). Α-
πό την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών
επιβατικών µεταφορών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
45 και 46 του παρόντος.

Άρθρο 118
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3651/2008

Οι περιπτώσεις ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 3, δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 3651/2008 (Α΄ 44) καταργούνται.

Άρθρο 119
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005

1. Στην παρ. 15 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, προ-
στίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις
πλειοδοτικοί διαγωνισµοί µε τη διαδικασία της ελεύθε-
ρης διαπραγµάτευσης µετά από δηµόσια πρόσκληση για
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβλη-
θεί καµία νοµότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προ-
σφορές δεν θεωρηθούν συµφέρουσες από τον εκκαθαρι-
στή ή τους πιστωτές, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω πε-
ριουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως µικρής αξίας
και ο εκκαθαριστής δύναται να τα µεταβιβάσει χωρίς α-
ντάλλαγµα, κατά την κρίση του, σε δηµόσιους φορείς ή
υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύµατα. Η ως άνω διαδικα-
σία εφαρµόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις της πα-
ραγράφου 5α του παρόντος άρθρου, η οποία προστέθη-
κε µε το άρθρο 40 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).»

2. Η παρ. 20 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Εφετείου περί
θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση και µέχρι
την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απαγορεύεται κάθε
µέτρο, εκκρεµές ή όχι, ατοµικής ή συλλογικής αναγκα-
στικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη α-
σφαλιστικών µέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση αφο-
ρά τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που
δηµιουργήθηκαν πριν όσο και εκείνα που δηµιουργού-
νται µετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στις επιχειρήσεις που

τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

3. Στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 προστίθενται παρά-
γραφοι 21 και 22 ως εξής:

«21. O εκκαθαριστής και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµέ-
να όργανα δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, δι-
οικητική ή άλλη ευθύνη: (α) για χρέη της υπό εκκαθάριση
επιχείρησης προς το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανισµούς, α-
νεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της
σχετικής οφειλής και (β) για πάσης φύσεως οφειλές
προς εργαζοµένους εξαιτίας συµβάσεως εργασίας µε
την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, ανεξαρτήτως του χρό-
νου γενέσεως της σχετικής οφειλής. Οι τυχόν αξιώσεις
εκ των ανωτέρω υπό α΄ και β΄ περιπτώσεων, ικανοποιού-
νται από τον πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύµφωνα µε
το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.. Οι σχετικές εκκρεµείς ποινι-
κές, διοικητικές και αστικές διώξεις κατά του ειδικού εκ-
καθαριστή ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένων οργάνων

παύουν από της ισχύος του παρόντος και οι υφιστάµε-
νες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη
της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

22. Περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχεί-
ρησης, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν από την υπαγωγή
αυτής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου µε ατέλεια ή
µε τα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και ενεργητι-
κής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή
βεβαιώνονται προ ή µετά την υπαγωγή δασµοί, πρόστιµα
και κάθε είδους προσαυξήσεις, ελευθέρως εκποιούνται
από τον εκκαθαριστή, καθ’ όλη της διάρκεια της εκκαθα-
ριστικής διαδικασίας, κατά τις προβλεπόµενες στο πα-
ρόν άρθρο διαδικασίες και µετακινούνται εντός ή εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας. Το Δηµόσιο, ως προς τις α-
παιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον πίνακα κατά-
ταξης πιστωτών, σύµφωνα µε το άρθρο 975 του
Κ.Πολ.Δ., και ο εκκαθαριστής δεν υπέχει οποιαδήποτε α-
στική, διοικητική ή ποινική ευθύνη για τη µη καταβολή
των εν λόγω υποχρεώσεων.
Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου

22 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί µέχρι την
ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προανα-
φερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρε-
µείς διοικητικές ή αστικές δίκες κατά των εκκαθαριστών
ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένων οργάνων παύουν α-
πό της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δι-
κογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη της αρµόδιας
Εισαγγελικής Αρχής.»

Άρθρο 120
Ρυθµίσεις Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), ό-
πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 3534/2007 (Α΄ 40), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) διαµορφώνουν το τι-
µολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους ελεύθερα. Ποσό
ενός (1) ευρώ ανά διενεργούµενο από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πε-
ριοδικό τεχνικό έλεγχο οχήµατος - εξαιρουµένων των ε-
πανελέγχων - αποδίδεται από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ελληνικό
Δηµόσιο για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας και ε-
λέγχου του θεσµού του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ο-
χηµάτων και την αντιµετώπιση της αποχής από αυτόν,
στη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται
η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσού
από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφα-
σης ισχύουν αναλογικά - ως προς την απόδοση - τα ορι-
ζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 της υπ’ αριθµ. Φ50/
34524/4444 (Β΄ 1280) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υ-
πουργών.»

Άρθρο 121
Ρυθµίσεις θεµάτων φορτηγών δηµόσιας χρήσης

1. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) προστί-
θεται άρθρο µε αριθµό 5Α, ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δηµόσιας Χρήσης

Η µεταφορική επιχείρηση µπορεί να θέτει σε προσωρι-
νή ακινησία Φ.Δ.Χ. που διαθέτει. Για το σκοπό αυτόν κα-
ταθέτει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακί-

37



δες του Φ.Δ.Χ. στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών της
Περιφέρειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υπο-

δοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε τη διακοπή ασφαλιστικών υποχρεώσεων του µετα-
φορέα κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας.»

2. Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µε-
ταφορέα εµπορευµάτων διεθνών µεταφορών, οι οποίοι
απέκτησαν την άδεια ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό ε-
παγγελµατικής επάρκειας λόγω προηγούµενης επαγ-
γελµατικής εµπειρίας χωρίς εξετάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233) και των προηγούµε-
νων κανονιστικών διατάξεων για το ίδιο θέµα, απαλλάσ-
σονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επαγγελ-
µατικής τους επάρκειας για τη διενέργεια και εθνικών
µεταφορών, εφόσον αποδεικνύουν ότι εργάζονταν συ-
νεχώς ως διαχειριστές επιχείρησης διεθνών οδικών µε-
ταφορών εµπορευµάτων κατά τα τελευταία δέκα έτη
πριν από τις 4 Δεκεµβρίου 2009. Σε αυτούς η αρµόδια υ-
πηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί µε αίτησή
τους πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας για τις ε-
θνικές και διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων.

Άρθρο 122
Τροποποιήσεις του ν. 2671/1998

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/
1998 (Α΄ 289), το οποίο τροποποιήθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 55 του ν. 4155/2013 (Α΄120), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές θα πρέπει να είναι µόνιµοι
ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι ανω-
τάτων σχολών (κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) µε βαθµό τουλάχι-
στον Δ΄ ή δωδεκαετή αναγνωρισµένη δηµόσια υπηρεσία
ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης µε
τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία µετά την αποφοίτησή
τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική
τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος
τους.»

Άρθρο 123
Ρυθµίσεις θεµάτων τηλεπικοινωνιών

1. Για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς της παρ. 5 του
άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), που δεν κατέστη
δυνατόν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση έγκρι-
σης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκποµπής εντός της
προβλεποµένης στη διάταξη αυτή προθεσµίας, χορηγεί-
ται νέα προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Από την πάροδο της προθεσµίας, που
προβλέπεται στην προαναφερόµενη διάταξη και µέχρι
την παρέλευση της νέας προθεσµίας των έξι (6) µηνών,
δεν επιβάλλονται ούτε εφαρµόζονται κυρώσεις για τις ή-
δη εγκατεστηµένες δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής. Ε-
πίσης, κυρώσεις δεν επιβάλλονται ούτε εφαρµόζονται
µέχρι τη λήψη απόφασης επί των υποβαλλοµένων αιτή-
σεων.

2. Τα έκτο και έβδοµο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διο-
ρίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από πρό-
ταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της

Βουλής. Τα υπόλοιπα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι
πράξεις διορισµού όλων των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσι-
εύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 124

1. Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του
Τάγµατος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ει-
δικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ηµέρα εργασίας σε
ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζηµίω-
ση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγη-
σης της παραπάνω αποζηµίωσης, καθώς και ο αριθµός
των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται µε κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυ-
νας.
Β. Από την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσης, για µεν

το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκα-
λιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παρ. 6 του άρ-
θρου 3 του π.δ. 904/1978 (Α΄ 217), καθώς και οι παρά-
γραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232),
για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας
ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα «ναρκαλιευτές»
από την παρ. στ΄ της υ.α. 2/31081/0022/30.4.2012 (Β΄
1399), που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και καταργεί-
ται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232).
Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου

ισχύει από 1.1.2013.
Δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄

233), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του
ν. 3413/2005 (Α΄ 278), την παρ. 23 του άρθρου 88 του
ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και την παρ. 4 του άρθρου 51 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως
εξής:

«Σε περίπτωση που ο διοικητικής δεν προσεπικυρώσει
την απόφαση του ως άνω αρµόδιου οργάνου ή σε περί-
πτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της
ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπό-
θεσης πενταµελής επιτροπή, αποτελούµενη από τον Α΄
Υπαρχηγό του ΓΕΣ, προκειµένου για τη Σ.Σ.Ε. ή τον Υ-
παρχηγό του ΓΕΝ ή του ΓΕΑ, προκειµένου για τη Σ.Ν.Δ.
και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο αξιωµατικούς βαθµού Υπο-
στράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυνάµε-
ων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από
τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και
δύο καθηγητές, µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού, που ορίζονται από την Ακαδηµαϊκή Συνέλευση του
οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που συµµετείχαν στο αρ-
χικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρ-
χαιότερος αξιωµατικός.»

2. Χορηγείται στην «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων
ΑΒΕ», ΕΛΒΟ, ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
µέχρι 31.10.2013 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, µε αποκλειστικό σκοπό την
είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην ΕΛΒΟ.

3. Α. Στο άρθρο 13 το ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ι-
σχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 17 του
ν. 3648/2008 (Α΄ 38), προστίθενται παράγραφοι 9, 10,
11, 12 και 13 ως εξής: 

«9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επι-
τυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής
τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκ-
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παίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάµεων και τη Σχολή Α-
λεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Κα-
ταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών
του Πολεµικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακα-
τατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3)
ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό
Ξηράς ή το Πολεµικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα
από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων που υπηρετούν
ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν πα-
ρήλθε ένα έτος από την ηµεροµηνία οριστικής απόλυσής
τους από τις Ένοπλες Δυνάµεις, λόγω εκπλήρωσης της
στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συµπλη-
ρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους, σύµφω-
να µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις της στρατολογι-
κής νοµοθεσίας, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δι-
καιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάτα-
ξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους α-
πονεµήθηκε.

10. Οι αναγραφόµενοι στην παραπάνω παράγραφο 9
µπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή
της επανακατάταξής τους µέχρι δύο (2) ακόµη φορές,
διάρκειας πέντε (5) ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπη-
ρεσίας η καθεµία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη
των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από εισή-
γηση του ενδιαφερόµενου Γενικού Επιτελείου και πρό-
ταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυ-
νας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Οικονοµικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορί-
ζεται ο αριθµός των ανακατατασσόµενων οπλιτών και ε-
πανακατατασσόµενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλο-
γα µε τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περί-
πτωση, προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση των α-
ναγκών των µονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Κατα-
στροφών του Πολεµικού Ναυτικού.

11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάµεων, στον
οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρε-
τούν σε µονάδες Ειδικών Δυνάµεων του Στρατού Ξηράς
ή σε µονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών
του Πολεµικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθµός τους
δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) για όλους τους
Κλάδους, κατανεµόµενους σε είκοσι πέντε (25) για το
Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεµικό Ναυ-
τικό.

12.  Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παρα-
γράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον
κριθούν από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ικανοί κατη-
γορίας δευτέρας Ι2. Απολυόµενοι µεταφέρονται στην ε-
φεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, στον ο-
ποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφό-
σον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1)
έτος.

13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι’ αυτούς αναλογικά οι
διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσό-
µενους ή επανακατατασσόµενους για βραχεία περίοδο,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
Β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου

ισχύει από της δηµοσιεύσεώς της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 125
Μετάταξη εξαιρούµενων υπαλλήλων σε περίπτωση 
κατάργησης του συνόλου των θέσεων του κλάδου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγο-
ρία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς
δηµόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, οργα-
νισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού,
σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού
Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, µετά από τεκµηρίωση που
στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια
στελέχωσης.
Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλά-

δου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013
µετατάσσονται ή µεταφέρονται αυτοδικαίως από την η-
µεροµηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέ-
σεων σε κενές ή συνιστώµενες µε την απόφαση µετάτα-
ξης ή µεταφοράς του αρµόδιου κατά περίπτωση οργά-
νου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικό-
τητας αντίστοιχες µε το βασικό τίτλο σπουδών που κα-
τέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέ-
λευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση µετά-
ταξης ή µεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική δια-
πιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης.
Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία,

κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύµφω-
να µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
οικείου Υπουργού.

1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν µε τις υπουργι-
κές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογήν του πα-
ρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λό-
γω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους
που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρµόζεται η πα-
ράγραφος 1α.»

Άρθρο 126
Εθελούσια κινητικότητα δηµοτικών υπαλλήλων

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού διπλώµατος µπορούν να ενταχθούν στο πρό-
γραµµα κινητικότητας σύµφωνα µε την υποπαράγραφο
Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου όπου υπηρετούν απο-
κλειστικά µέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής
τους στο πρόγραµµα κινητικότητας επέρχονται από τις
23.9.2013.»
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Άρθρο 127

1.Α. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπί-
τι» και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των
απασχολουµένων για την παροχή των σχετικών υπηρε-
σιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεµβρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 268), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31)
και είχε παραταθεί µέχρι τις 30.9.2012 µε την Πράξη Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το ν. 4087/
2012 (Α΄ 196), και στη συνέχεια παρατάθηκε µέχρι τις
30.9.2013 µε την από 31.12.2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), παρατείνεται από τη λήξη
της µέχρι τις 30.9.2014. Οι συµβάσεις των απασχολου-
µένων στο Πρόγραµµα σε καµιά περίπτωση δεν µετατρέ-
πονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάτα-
ξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Β. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρε-

σίες: 
α) σε δικαιούχους του «Κατ’  Οίκον Φροντίδα Συνταξι-

ούχων» συνταξιούχους όλων των ταµείων κύριας ασφά-
λισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του
Δηµοσίου (ν. 4052/2012 όπως αυτό ισχύει), οι οποίοι δεν
εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και
β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσµού που αντιµετω-

πίζουν κοινωνικά προβλήµατα, ηλικιωµένους ανασφάλι-
στους και ΑµεΑ, οικονοµικά αδύνατους πολίτες που ε-
ντάσσονται στο πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φρο-
ντίδα», όπως αυτό θεσµοθετείται στην επόµενη παρά-
γραφο.
Γ. Θεσµοθετείται ολοκληρωµένο Πρόγραµµα µε τίτλο

«Κατ’ οίκον Κοινωνική φροντίδα» που εποπτεύεται από
τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Εσωτερικών και συντονίζεται από τις υπη-
ρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σκο-
πός του Προγράµµατος είναι η κατοχύρωση συνθηκών
αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων και των αναπή-
ρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παρα-
µονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,
να αποφευχθεί η παραποµπή σε δοµές κλειστής φροντί-
δας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού απο-
κλεισµού, καθώς και η στήριξη των ανασφάλιστων και οι-
κονοµικά αδύνατων πολιτών που το έχουν ανάγκη και
πληρούν τα κριτήρια.
α. Το Πρόγραµµα έχει ιδίως ως περιεχόµενο:
αα) την καταπολέµηση της εξάρτησης ηλικιωµένων και

αναπήρων µε την οργάνωση και συστηµατική παροχή υ-
πηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήρι-
ξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργο-
θεραπείας και οικιακής βοήθειας,
ββ) την ενηµέρωση των εξυπηρετουµένων για τα δι-

καιώµατά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
γγ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουµένων για τη συµ-

µετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές
και θρησκευτικές δραστηριότητες.
β. αα) Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι συγκε-

κριµένες κατηγορίες ανασφάλιστων ηλικιωµένων και α-
ναπήρων, που χρήζουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας, ή-
τοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

ββ) Κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων αποτελούν ι-
δίως:

- η ηλικία
- το εισόδηµα
- η οικογενειακή κατάσταση
- η κατάσταση της υγείας
- η πρόσκαιρη ή µόνιµη εξάρτηση.
γγ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας εξειδικεύονται τα προαναφερ-
θέντα κριτήρια, το περιεχόµενο υλοποίησης του Προ-
γράµµατος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων
και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.
δδ) Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Προ-

γράµµατος πρόσωπα που διαβιούν σε µονάδες κλειστής
φροντίδας κάθε νοµικής µορφής ή σε νοσηλευτικές µο-
νάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή του ιδιωτικού
τοµέα για όσο διάστηµα παραµένουν στις παραπάνω µο-
νάδες.
Δ. α) Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Κοινωνικής Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

- τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας ως πρόεδρο
- τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας
- τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών
- έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-

λάδας µε τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από
το Διοικητικό της Συµβούλιο

- έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λει-
τουργών Ελλάδας µε τον αναπληρωτή του που υποδει-
κνύονται από το Διοικητικό του Συµβούλιο

- έναν εκπρόσωπο της ΕΣΑµεΑ µε τον αναπληρωτή
του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συµβού-
λιο

- ένα µέλος ΔΕΠ Πανεπιστηµίου ή ΕΠ ΤΕΙ µε εξειδί-
κευση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας µε τον ανα-
πληρωτή του που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
β) Η Εθνική Επιτροπή είναι άµισθη και αναλύει, παρα-

κολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις πρωτοβάθµιας κοινω-
νικής φροντίδας, παρέχοντας συµβουλευτική υποστήρι-
ξη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του
Προγράµµατος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» και σε
άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση
συναφών παρεµβάσεων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα οργά-
νωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.
Ε. Η λειτουργία του Προγράµµατος «Κατ’ οίκον Κοινω-

νική Φροντίδα» δύναται να καλυφθεί από τις ακόλουθες
πηγές:
α) Πόροι του Τακτικού Προϋπολογισµού.
β) Πόροι του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.
γ) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Οργανισµών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού. 
δ) Πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΣΕΣ 2014-2020. 
ε) Πόροι από Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Ε-

ταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα.
ζ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ορ-

γανωµένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύµατα και Σω-
µατεία.
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ΣΤ. Για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της υλοποίη-
σης του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρο-
νικό διάστηµα από 1.10.2013 έως 30.9.2014 µεταφέρο-
νται πόροι: α) από το λογαριασµό της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) µέχρι του ύ-
ψους των 35 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως και εφόσον υ-
πάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο από τη µηνιαία εξόφληση
των δοµών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε ε-
φαρµογή του προγράµµατος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συ-
νταξιούχων» (ν. 4052/2012 όπως αυτός ισχύει) και β) α-
πό πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220, γ) από πόρους
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του Υπουργείου Εσω-
τερικών και δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλι-
σµένων που θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 138 του
ν. 4052/2012 για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
«Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ύψους έως 5 εκα-
τοµµυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο
από τη χρηµατοδότηση των δικαιούχων του προγράµµα-
τος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που εξυπηρε-
τούνται από άλλους παρόχους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερι-
κών προσδιορίζονται το ύψος των µεταβιβαζόµενων πό-
ρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η δη-
µιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού µητρώου ωφελουµένων
και οι διαδικασίες αποτελεσµατικής υλοποίησης του
Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβα-
ση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), περιλαµβάνοντας
ρήτρες αξιολόγησης της εφαρµογής του Προγράµµατος.
Ζ. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» δύναται να πα-

ρέχει υπηρεσίες «Κατ’ οίκον Νοσηλείας» µε σκοπό τη
νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώ-
ρο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (προσωπικό, εξο-
πλισµός κ.λπ.) που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται όλα τα
θέµατα που αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης της
«Κατ’ οίκον Νοσηλείας», καθώς και περιοχές πιλοτικής
εφαρµογής.
Η. Οι δήµοι ή τα νοµικά τους πρόσωπα που θα αποφα-

σίσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες και πέ-
ραν της 30ής Σεπτεµβρίου 2014 µε το πρόγραµµα «Βοή-
θεια στο Σπίτι», δύνανται από 1ης Ιουνίου 2014 να συνά-
πτουν προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
την ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση:
α) ωφελουµένων του προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φρο-

ντίδα Συνταξιούχων»,
β) δικαιούχων του προγράµµατος «Κατ’ οίκον Κοινωνι-

κή Φροντίδα» ηλικιωµένων ανασφάλιστων και ΑµεΑ και
γ) δικαιούχων του προγράµµατος «Κατ’ οίκον Νοση-

λεία».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Ε-
σωτερικών που εκδίδεται µέχρι 30 Απριλίου 2014 προσ-
διορίζονται οι διαδικασίες συντονισµού, πιστοποίησης

των φορέων παροχής υπηρεσιών, ο έλεγχός τους, οι δια-
δικασίες οικονοµικής διαχείρισης, οι πόροι χρηµατοδό-
τησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής
της αποζηµίωσης των δήµων ανάλογα µε τον αριθµό των
ωφελουµένων και τον απαιτούµενο αριθµό εργαζοµέ-
νων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λε-
πτοµέρεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµ-
µατος.
Θ. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του

ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παιδιών µε αναπηρία Θεσσαλονίκης
(Κ.Α.Α.Π.) - Ο Άγιος Δηµήτριος», το «Θεραπευτήριο Χρο-
νίων Παθήσεων - Ο Άγιος Παντελεήµων Θεσσαλονίκης»
(Θ.Χ.Π.), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Ατόµων µε Αναπηρία Σερρών (Κ.Α.Α.Α.)» συγχωνεύονται
και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται
από τρεις αποκεντρωµένες υπηρεσίες (παραρτήµατα) µε
την ονοµασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Α-
ΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι ο
Δήµος Θεσσαλονίκης.»
Ι. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)

προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: 
«ιγ) Το «Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Παπά-

φειο Θεσσαλονίκης» παραµένει αυτοτελές νοµικό πρό-
σωπο δηµοσίου δικαίου.»

2.α. Όπου από τις διατάξεις των νόµων 3863/2010 (Α΄
115), 3865/2010 (Α΄120), 3986/2011 (Α΄ 152), 4024/2011
(Α΄ 226), 4051/2012 (Α΄40) και 4093/ 2012 (Α΄ 222) προ-
βλέπεται παρακράτηση ή µείωση υπολογιζόµενη επί του
αθροίσµατος των συντάξεων από οποιαδήποτε πηγή και
για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της παρακράτησης ή της
µείωσης επιµερίζεται από 1.1.2013 αναλογικά σε κάθε
φορέα ή τοµέα.
β. Στις συντάξεις λόγω θανάτου, η προβλεπόµενη πα-

ρακράτηση ή µείωση από τις αναφερόµενες στο προη-
γούµενο εδάφιο διατάξεις, πραγµατοποιείται στο κατα-
βαλλόµενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Στις περιπτώσεις
που τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαµβάνουν και άλλη σύ-
νταξη από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του πρώτου εδα-
φίου.

3. Το στοιχείο θ΄ της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 3029/
2002 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα
απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της τε-
χνικά, οικονοµικά, λογιστικά, δηµογραφικά και άλλα συ-
ναφή στοιχεία ανά άτοµο, αλλά και συγκεντρωτικά στοι-
χεία που αφορούν στους ασφαλιστικούς οργανισµούς
που έχουν µορφή Ν.Π.Δ.Δ., στους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς που έχουν µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και υπάγονται στον
παρόντα νόµο και κάθε άλλον ασφαλιστικό οργανισµό
που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή άλλου Υπουργού.
Τα στοιχεία συλλέγονται από τους ανωτέρω φορείς
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ή/και από οποιονδήποτε άλλο φορέα διαθέτει τα στοι-
χεία αυτά.
Ειδικά για τα στοιχεία που αφορούν στο δηµόσιο το-

µέα, αυτά συλλέγονται από την Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή
Πληρωµών), την υπηρεσία απογραφής ή/και από οποιον-
δήποτε άλλο φορέα τα διαθέτει. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
καθορίζονται τα στοιχεία αυτά, ο τρόπος χορήγησής
τους στην Ε.Α.Α. (Εθνική Αναλογιστική Αρχή), καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 128
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών

κυκλοφορίας και µεταβίβασης της κυριότητας 
των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

1. Από την ισχύ του παρόντος ως τίτλος κυριότητας
των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µικτού βά-
ρους κάτω των 4.000 χιλιογράµµων θεωρείται:
α) για τα άνευ αριθµού κυκλοφορίας:
i. το εκδιδόµενο από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές

πιστοποιητικό ταξινόµησης για τα εισαγόµενα από τρί-
τες χώρες, τα προερχόµενα από άλλα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχωρίως παραγόµενα και τα
οχήµατα που παράγονται υπό καθεστώς τελωνειακής ε-
πίβλεψης ή 

ii. το πιστοποιητικό µεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκι-
νήτου οχήµατος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Δια-
χείρισης Δηµόσιου Υλικού (Διεύθυνση Διαχείρισης Δη-
µόσιου Υλικού, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. και Υ.Δ.Ε.). 
β) για τα έχοντα αριθµό κυκλοφορίας, η άδεια κυκλο-

φορίας του οχήµατος.
Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο µε την υποβολή των πα-

ραπάνω πιστοποιητικών.
2. Η µεταβίβαση της κυριότητας των, κατά την παρά-

γραφο 1 περίπτωση α΄, αναφεροµένων κατηγοριών αυ-
τοκινήτων οχηµάτων ενεργείται µε απλή πράξη των µε-
ρών, αναγραφόµενης µε µέριµνα και ευθύνη τούτων επί
των κατά την ίδια διάταξη πιστοποιητικών. Στην περίπτω-
ση όπου από το παραστατικό τελωνισµού του φορτηγού
αυτοκινήτου οχήµατος προκύπτει απαγόρευση µεταβί-
βασης της κυριότητας αυτού πριν από την παρέλευση
του ισχύοντος περιοριστικού διαστήµατος της δεκαε-
τίας, λόγω παραλαβής του µε απαλλαγή από δασµούς
και φόρους, η πράξη της µεταβίβασης ενεργείται µόνον
εφόσον προηγουµένως έχουν καταβληθεί στην αρµόδια
τελωνειακή αρχή οι οφειλόµενες επιβαρύνσεις. Σε περί-
πτωση όπου έχει παρέλθει το ανωτέρω ισχύον περιορι-
στικό διάστηµα για την τελωνειακή αποδέσµευση του
φορτηγού αυτοκινήτου, η πράξη της µεταβίβασης ενερ-
γείται κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας τελωνειακής αρ-
χής.

3. Η µεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία,
των αυτοκινήτων οχηµάτων της παραγράφου 1 περίπτω-
ση β΄ συντελείται µε έγγραφη συµφωνία των µερών, η ο-
ποία καταχωρείται µε ευθύνη τους στην οικεία θέση της
άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος. Ο αρµόδιος υπάλλη-
λος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της
µεταβίβασης, κρατά την άδεια κυκλοφορίας του οχήµα-
τος, που µεταβιβάστηκε και αµέσως, µέσω του µηχανο-

γραφικού συστήµατος ΟΝ-LINE, εκδίδει νέα άδεια κυ-
κλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, η οποία και παραδί-
δεται στο νέο αγοραστή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων επιτρέπεται η επέκταση της κατάργησης του
βιβλιαρίου µεταβολών και κυριότητας και σε άλλες κατη-
γορίες οχηµάτων.

5. Από την ισχύ του παρόντος καταργείται η υποχρέω-
ση τήρησης κατά τα προβλεπόµενα στο ν.δ. 1146/1972
(Α΄ 64) βιβλιαρίου µεταβολών και κυριότητας για τα
φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους
κάτω των 4.000 χιλιογράµµων.

6.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόµενες διατάξεις
για το δικαίωµα θέσης σε κυκλοφορία των φορτηγών αυ-
τοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους κάτω των
4.000 χιλιογράµµων.

Άρθρο 129
Μεταφορά αρµοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες

1. Οι υφιστάµενοι Τοµείς Αποκατάστασης Σεισµοπλή-
κτων (ΤΑΣ) και Τοµείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων
(ΤΑΠ) που έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
3 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) υπάγονται διοι-
κητικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις στην περιφέ-
ρεια των οποίων εδρεύουν, λειτουργούν σε επίπεδο αυ-
τοτελούς τµήµατος και εξακολουθούν να ασκούν τις α-
νατεθείσες σε αυτούς αρµοδιότητες, ευθύς ως πληρω-
θούν οι ισάριθµες µε τις καταργούµενες, κατά την παρά-
γραφο 7, θέσεις που συστήνονται µε το νόµο αυτόν στις
παραπάνω Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.

2. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βόρει-
ας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) που συστήθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 υπάγεται διοικητικά
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης,
λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και εξακολουθεί µε
την έναρξη λειτουργίας της να ασκεί τις ανατεθείσες σε
αυτή αρµοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθµες
µε τις καταργούµενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις
που συστήνονται µε το νόµο αυτόν στην παραπάνω Απο-
κεντρωµένη Διοίκηση.

3. Η έναρξη λειτουργίας των ΤΑΣ, ΤΑΠ και ΥΑΣΒΕ στις
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις γίνεται µε Διαπιστωτική
Πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης. Μέχρι την έκδοση της ως άνω πράξης
οι αρµοδιότητες των ως άνω Υπηρεσιών ασκούνται από
την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων της Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων (ΓΓΔΕ).

4.  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1190/1981 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει στους Γενικούς
Γραµµατείς Περιφέρειας και στον Προϊστάµενο της Υπη-
ρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΥΑΣ) αρµοδιό-
τητές του σχετικές µε το έργο της αποκατάστασης των
ζηµιών.»

5. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων που προβλέπονται στους νόµους
867/1979 (Α΄ 24) και 1190/1981 εξακολουθούν να ισχύ-
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ουν, µε τη διαφοροποίηση ότι για τη σύσταση των Τοµέ-
ων Αποκατάστασης (ΤΑΣ ή ΤΑΠ) στις Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις ή την κατάργηση αυτών συµπράττει και ο Υ-
πουργός Εσωτερικών.

6. Οι αρµοδιότητες και τα υλοποιούµενα έργα των πιο
κάτω Ειδικών Υπηρεσιών Δηµοσίων Έργων και των πα-
ρακάτω Τµηµάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόµων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Έργων µεταφέρονται στις 31.10.2013 στην Περιφέρεια
στην οποία εδρεύουν ως εξής:
α. Η Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Επαναδηµιουρ-

γίας Λίµνης Κάρλας που συστήθηκε µε το π.δ. 231/1999
(Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας.
β. Η Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Ύδρευσης Ρό-

δου που συστήθηκε µε το π.δ. 26/1999 (Α΄ 22), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου.
γ. Το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής

και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δηµο-
σίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων που συστή-
θηκε µε το π.δ. 219/1997 (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.
Επίσης, µεταφέρονται στις παραπάνω Περιφέρειες, α-

ντίστοιχα, οι αρµοδιότητες Προϊστάµενης Αρχής, που α-
σκούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµο-
σίων Έργων, σε όλα τα έργα και συµβάσεις που υλοποι-
ούνται από τις πιο πάνω Υπηρεσίες.
Η άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων από τις Περιφέ-

ρειες αρχίζει µετά από την πάροδο δέκα (10) ηµερών α-
πό την ισχύ της κοινής απόφασης της παραγράφου 8 του
παρόντος και ευθύς ως πληρωθούν ισάριθµες µε τις κα-
ταργούµενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις οι οποίες
συστήνονται µε το νόµο αυτόν στις πιο πάνω περιφέρει-
ες. Μέχρι τότε οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από Υ-
πηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων,
που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Οι αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή Υπηρεσίες

της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων καταργού-
νται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων µε την έκ-
δοση της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου.

7. Οι θέσεις ανά κατηγορία κλάδου ή/και ειδικότητα
του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου προσωπικού των οργανικών µονάδων
των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος άρθρου της Γε-
νικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων καταργούνται την
31η Οκτωβρίου 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το εν λόγω προσωπι-
κό τίθεται σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ιδίου άρθρου του νόµου αυτού και κατά παρέκκλιση
των περιπτώσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ της παραγράφου 2 του
ιδίου άρθρου. Η µετάταξη - µεταφορά του προσωπικού
που τίθεται σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το προηγού-
µενο εδάφιο, διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 91 του ν. 4172/2013.
Δεν τίθενται σε διαθεσιµότητα οι υπάλληλοι που πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις των περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, οι οποίοι µετατάσσο-
νται αυτοδικαίως, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέ-

σεις κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου µε τα τυπικά
τους προσόντα στη ΓΓΔΕ.
Κάθε απόφαση µετάταξης του προσωπικού που υπηρε-

τεί στις οργανικές µονάδες των παραγράφων 1, 2 και 6
και έχει δηµοσιευθεί µετά την 1.8.2013 αυτοδικαίως κα-
ταργείται και το αναφερόµενο προσωπικό εντάσσεται
στις ρυθµίσεις του παρόντος.

8. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες
των παραγράφων 1. 2 και 6 του παρόντος υπεισέρχονται
αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα
που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συµβάσεις που
σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες και έρ-
γα, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των πα-
ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 (Α΄
215). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται θέµατα
σχετικά µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων και εκτελούµε-
νων έργων και λοιπών συναφών θεµάτων. Η εν λόγω α-
πόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

9. Στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 και στις Περιφέρειες που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 6, συστήνονται από την 31η
Οκτωβρίου 2013 ισάριθµες και αντίστοιχες µε τις καταρ-
γούµενες, µε την παράγραφο 7, θέσεις προσωπικού, οι
οποίες πληρούνται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013, για
την άσκηση των µεταφεροµένων αρµοδιοτήτων στις Υ-
πηρεσίες αυτές.

Άρθρο 130
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17

του ν. 3371/2005

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3371/
2005 (Α΄ 178) τροποποιείται και προστίθεται τέταρτο ε-
δάφιο ως εξής:

«Εάν, συνεπεία των εταιρικών µετασχηµατισµών, οι
µέτοχοι της απορροφώµενης, διασπώµενης ή µετατρε-
πόµενης εταιρίας λαµβάνουν εισηγµένες µετοχές σε ορ-
γανωµένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας,
σύµφωνα µε τους όρους των ανωτέρω µετασχηµατι-
σµών, το ποσοστό της απαιτούµενης πλειοψηφίας του
πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%. Τα προηγούµενα εδά-
φια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται εάν,
συνεπεία εταιρικών µετασχηµατισµών, οι µέτοχοι της α-
πορροφώµενης, διασπώµενης ή µετατρεπόµενης εται-
ρίας λαµβάνουν µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη α-
γορά στην Ελλάδα.»

Άρθρο 131
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε. 

και ΕΥΑΘ Παγίων

1.α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4179/
2013 (Α΄ 175) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Το ποσό των απαιτήσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προσδιορί-
ζεται µε την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, αφού
συνυπολογισθούν και τα στοιχεία που έχουν εγκριθεί α-
πό τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έ-
ως τις 30.6.2013. Το προσδιορισθέν κατά τα ανωτέρω
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ποσό εξοφλείται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής
διατάξεων.»
β. Τυχόν λοιπές εκατέρωθεν αξιώσεις µεταξύ του

Ελληνικού Δηµοσίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., πηγάζουσες
από την από 9.12.1999 µεταξύ τους σύµβαση, η οποία
υπεγράφη σε εκτέλεση του άρθρου 2 παρ. 2 του
ν. 2744/ 1999 «Ρυθµίσεις θεµάτων της Εταιρείας Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 222), και µέχρι την ψήφιση του παρόντος
αποσβένυνται.

2.  Έργα και µελέτες αρµοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων που
ανατέθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν µονοµερώς από την
ΕΥΑΘ Α.Ε. µετά τις 26.7.2001, χωρίς να υπογραφούν
µεταξύ των δυο µερών οι προβλεπόµενες συµβά-
σεις στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2937/2001, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 3316/ 2005, είναι δυνατόν να µεταβιβασθούν στην ΕΥ-
ΑΘ Παγίων, κατόπιν απόφασης των διοικητικών συµβου-
λίων των δύο ενδιαφεροµένων νοµικών προσώπων.
Ως έργα αρµοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων θεωρούνται τα

προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της
σύµβασης που υπογράφηκε στις 27.7.2001, δυνάµει της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2937/2001, µεταξύ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε..
Ως αξία των µελετών που είναι δυνατόν να µεταβιβα-
σθούν, σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη, στην ΕΥΑΘ
Παγίων, ορίζεται η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η ΕΥ-
ΑΘ Α.Ε. για την απόκτησή τους χωρίς ΦΠΑ και η οποία
θα προκύψει από τους αντίστοιχους εγκεκριµένους λο-
γαριασµούς που αφορούν στις εν λόγω µελέτες. Αντί-
στοιχα, η αναπόσβεστη αξία των µεταβιβαζόµενων έρ-
γων θα προκύψει µετά από αποτίµηση, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 2190/1920, η οποία θα διε-
νεργηθεί από ορκωτό ελεγκτή που θα διοριστεί από κοι-
νού από τα ενδιαφερόµενα µέρη για το σκοπό αυτόν. Η
εργασία του ορκωτού ελεγκτή θα διενεργηθεί σύµφωνα
µε το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS)
4400 που ισχύει κατά τις «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προ-
συµφωνηµένων Διαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικο-
νοµική Πληροφόρηση». Η µεταβίβαση θα γίνει µε πρωτό-
κολλα παράδοσης - παραλαβής που θα υπογραφούν µε-
ταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων, στα οποία θα
περιγράφονται σαφώς τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά
στοιχεία και τα οποία εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Μακεδονίας και Θράκης. Η
εγκριτική απόφαση, µε τα συνηµµένα πρωτόκολλα, απο-
τελεί τίτλο µεταγραφής, ο οποίος, εφόσον απαιτηθεί,
µεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι
µεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέ-
λος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωµα υ-
πέρ του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιουδήποτε τρίτου. Ει-
δικά, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000), όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της µε-
ταβίβασης των έργων και µελετών από την ΕΥΑΘ ΑΕ
στην ΕΥΑΘ Παγίων επέρχεται ισόποση µείωση των υφι-
στάµενων οφειλών της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την ΕΥΑΘ Πα-
γίων.

3. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22Θ του ν. 2937/
2001 (Α΄ 169), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5
του άρθρου 138 του ν. 4070/2012, διαγράφονται οι λέ-

ξεις «Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» και αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «του εποπτεύοντος Υπουργού».

4. Στο τέλος του άρθρου 22Θ του ν. 2937/2001 (Α΄
169), όπως τροποποιείται µε το παρόν, προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος Υπουργού, µπορεί στον ιδιώτη που ο-
ρίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους α-
πασχόλησης και να καθορίζεται η αµοιβή αυτού από την
ανάληψη των καθηκόντων του.»

Άρθρο 132
Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

1. Συγχώνευση µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας.
1.1. Οι εταιρίες: (α) ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία

«Δηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά-
δων Ανώνυµη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο
«Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και αριθµό Μ.Α.Ε. 46490/01/Β/00/
417, (β) ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΘΕΜΙΣ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθµό Μ.Α.Ε. 38231/108/
Β/97/01 και (γ) ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Οργα-
νισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη Εταιρία», το διακριτι-
κό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και αριθµό Μ.Α.Ε. 42017/01/
Β/98/19, συγχωνεύονται σε νέα εταιρία που συνιστάται
µε τον παρόντα νόµο, µε έδρα την Αθήνα. Η νέα εταιρία
µε την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.» είναι εταιρία Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) και λειτουρ-
γεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3429/2005 περί ΔΕ-
ΚΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.2. Η συγχώνευση της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µεταξύ των ως άνω αναφερόµενων ανωνύµων ε-
ταιριών («οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες»), διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά
παρέκκλιση των οικείων διατάξεων νόµου, συµπληρωµα-
τικά δε και κατά το µέτρο που δεν αντίκεινται στις διατά-
ξεις του παρόντος, εφαρµόζονται τα άρθρα 68 παρ. 3, 75
και 80 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύ-
ουν.

1.3. Η συγχώνευση του παρόντος άρθρου πραγµατο-
ποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσµατά της επέρ-
χονται αυτοδικαίως από την καταχώρηση στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγ-
χώνευσης, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τη δεύτερη συγχωνευό-
µενη εταιρεία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί τη νοµική
προσωπικότητά της και να εκπληρώνει τους σκοπούς της
µέχρι τις 31.7.2015, από την εποµένη της οποίας επέρ-
χονται γι’ αυτήν, αυτοδίκαια, τα αποτελέσµατα της συγ-
χώνευσης.

1.4. Από την επέλευση των αποτελεσµάτων της συγ-
χώνευσης και εφεξής, οι σκοποί των συγχωνευόµενων
εταιριών (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ,
ΟΣΚ ΑΕ) θα εκπληρώνονται από τη νέα εταιρία «ΚΤΙΡΙΑ-
ΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», υπό την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 1.3 του παρόντος άρθρου.

2. Καταστατικό της νέας εταιρίας
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2.1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.4 του πα-
ρόντος άρθρου, κύριος σκοπός της νέας εταιρίας είναι:

(α) Η µελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, α-
νακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµός κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδοµών δηµοσίου
ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν
γένει υποδοµών: (i) των φορέων και των δοµών εκπαί-
δευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους,
καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ή υπάγεται σε αυτό, (ii) νοσηλευτικών και υ-
γειονοµικών µονάδων, εγκαταστάσεων των τµηµάτων
ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κα-
θώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυ-
τό, (iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστηµά-
των καθώς και καταστηµάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή
νοµικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ή υπάγεται σε αυτό, (iν) κάθε υπηρεσίας ή νοµικού προ-
σώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό, (ν) που θα
έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποίησης
έργων της εταιρίας.

(β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και πα-
ρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων µελετών, έρ-
γων, προµηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείµε-
να.

(γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυ-
χρόνιων και µακροχρόνιων προγραµµάτων εκτέλεσης
έργων και εκπόνησης µελετών, καθώς και η παρακολού-
θηση της εφαρµογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως
αποπερατωµένων «µε το κλειδί στο χέρι».

(δ) Η ανάθεση σε τρίτους, µε την εκάστοτε προβλεπό-
µενη νόµιµη διαδικασία ανάθεσης και κατά το µέτρο που
κρίνεται σκόπιµο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συµβάσεων
έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση
των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συµβάσεων µε τη µέ-
θοδο της παραχώρησης ή της σύµπραξης δηµόσιου και ι-
διωτικού τοµέα ή κάθε άλλη συναφή µέθοδο, σύµφωνα
µε το νόµο.

2.2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία
µπορεί ιδίως:

(α) Να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισµό
ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και εν γένει να
δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται
και να εξευρίσκει κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένης και
της έκδοσης οµολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων
ή εγγράφων που ενσωµατώνουν οφειλή χρέους (χρεό-
γραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συµβάσεις σε
σχέση µε τα προαναφερόµενα.

(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και
µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση
κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή µη, σύµφωνα µε τις οι-
κείες διατάξεις νόµου.

(γ) Να προβαίνει στη χρηµατοδοτική µίσθωση ακινή-
των και κινητών πραγµάτων.

(δ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετί-
ζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους παραπάνω σκοπούς της ε-
ταιρίας.

2.3. (α) Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας «ΚΤΙ-

ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» αυξάνεται λόγω της συγχώ-
νευσης και ανέρχεται στο άθροισµα: (αα) του υφιστάµε-
νου µετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόµενων
εταιριών ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, πλέον, (ββ) του υφιστάµενου
µετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόµενων εται-
ριών ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και (γγ) του υφιστά-
µενου µετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόµε-
νων εταιριών Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Μέχρι τις 31.7.2015 το µετοχι-
κό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από το άθροισµα
των µετοχικών κεφαλαίων της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε..

(β) Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑ-
ΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ενσωµατώνεται σε µία (1) µετο-
χή, κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

3. Όροι και συνέπειες της συγχώνευσης.
3.1. Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εται-

ριών της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου
1.3 του παρόντος, οι συγχωνευόµενες εταιρίες λύονται,
χωρίς να εκκαθαρίζονται, οι µετοχές τους ακυρώνονται,
το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθη-
τικό) µεταβιβάζεται στη νέα εταιρία, η οποία εφεξής υ-
ποκαθίσταται λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής σε όλα τα
δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των συγχωνευό-
µενων εταιριών, κατά τα λοιπά δε εφαρµόζονται οι όροι και
επέρχονται οι συνέπειες της παρούσας παραγράφου 3.

3.2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του πα-
ρόντος, οι µετοχές της συγχωνευόµενης εταιρίας ΘΕ-
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ που ανήκουν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
και εκπροσωπούν (κατά προσέγγιση χιλιοστού της µονά-
δας) ποσοστό 0,198% του µετοχικού κεφαλαίου της α-
νωτέρω εταιρίας, δεν ανταλλάσσονται µε νέες µετοχές
της νέας εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ». Μέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την επέλευση των απο-
τελεσµάτων της συγχώνευσης (31.7.2015), η νέα εται-
ρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» αποζηµιώνει το
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τις ακυρωθείσες µετοχές του βάσει της
πραγµατικής αξίας των µετοχών αυτών, η οποία υπολο-
γίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2238/1994
και η οποία δεν θα είναι µικρότερη της ονοµαστικής α-
ξίας των µετοχών που ακυρώνονται.

3.3. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και κάθε άλλης
σχετικής διάταξης, µε την ενοποίηση των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόµενων Εται-
ριών, όπως αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς µε-
τασχηµατισµού των Συγχωνευόµενων Εταιριών της
31.8.2011 και τα οποία µεταφέρονται ως στοιχεία του ι-
σολογισµού και των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
της νέας εταιρίας.

3.4. (α) Όλες οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί από τις
συγχωνευόµενες εταιρίες µετά τις 31.8.2011 θεωρού-
νται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εται-
ρίας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική
εγγραφή στα βιβλία της από και δια της καταχώρησης
της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παρα-
γράφου 4 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιριών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του
παρόντος.

(β) Εφόσον, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού των
Συγχωνευόµενων Εταιριών υφίσταται υπόλοιπο ζηµιών
τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων, τούτο εµφανίζε-
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ται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στον ισολογισµό τους και
στον ισολογισµό της νέας εταιρίας. Κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να
συµψηφιστεί διαδοχικά στα πέντε (5) επόµενα οικονοµι-
κά έτη από τη νέα εταιρία κατά το υπόλοιπο που αποµέ-
νει κάθε φορά.

3.5. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 112 παρ. 1 του
ν. 4055/2012, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώµα-
τα, ενοχικά και εµπράγµατα, των συγχωνευόµενων εται-
ριών, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, µε την ολοκλήρωση
της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου
1.3 του παρόντος, στην νέα εταιρεία, ακόµη και αν δεν
περιγράφονται επακριβώς στη διαπιστωτική πράξη περί
συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

(β) Ειδικότερα, για τη µεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιριών δεν απαιτού-
νται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαι-
ώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδια-
γράµµατα. Προκειµένου περί οχηµάτων, δεν απαιτείται η
µεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνοµα
της νέας εταιρίας.

(γ) Μέσα σε δύο (2) µήνες από την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3.
του παρόντος, το διοικητικό συµβούλιο της νέας εται-
ρίας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των
ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας ε-
ταιρίας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγρά-
φει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώ-
µατα επί των ακινήτων. Απόσπασµα της έκθεσης αυτής
µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλα-
κείου, οµοίως δε ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτού-
µενες κτηµατολογικές εγγραφές, χωρίς άλλη διατύπω-
ση.

3.6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό, η εισφορά και η
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβα-
νοµένων και των ακινήτων των συγχωνευόµενων εται-
ρειών, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά στην
εισφορά ή µεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή πα-
θητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς
και κάθε εµπράγµατου, ενοχικού ή άλλου δικαιώµατος,
καθώς και κάθε άλλη σύµβαση, συµφωνία ή πράξη, συµ-
βολαιογραφική ή µη, που τυχόν απαιτείται για την πα-
ρούσα συγχώνευση, τη σύνταξη του καταστατικού της
νέας εταιρίας, τη δηµοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
και ΓΕΜΗ της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσ-
σονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήµου ή
άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή ο-
ποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισµών ή
τρίτων.

3.7. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάθε είδους αυξήσεις του µετο-
χικού κεφαλαίου της νέας εταιρίας και η έκδοση κάθε εί-
δους οµολογιακών δανείων, απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, υπέρ του Δηµοσίου ή
υπέρ τρίτων.

3.8. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα εταιρία απαλλάσσεται πλή-
ρως από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ

του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την
ακίνητη περιουσία της, ειδικότερα δε από τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από το ν. 3634/2008 (Α΄9), το άρθρο
27 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) και της παρ. 10 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, όπως η παρ.10 προστέθηκε µε την
παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 3212/2003 και αντικαταστά-
θηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν. 3481/2006.

3.9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και κατά
τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου λειτουργίας της
κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα εταιρία ε-
ποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μετά
την πάροδο της ως άνω µεταβατικής περιόδου λειτουρ-
γίας της κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα ε-
ταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων.

3.10. Η µε αριθµό Δ16γ/01/475/Γ/18.11.2011 (Β΄ 2731)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων καταργείται. Οµοίως καταργείται µερικώς και η
υπ’ αριθ. Δ16γ/ 08/496/Γ/30.11.2011 (Β΄ 2786) κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των στο τµήµα της που αφορά τη µεταφορά του προσω-
πικού και των δικηγόρων από τις εταιρείες µε την επωνυ-
µία «Δηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μο-
νάδων Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην
εταιρεία µε την επωνυµία «Οργανισµός Σχολικών Κτι-
ρίων Α.Ε.» (Κεφάλαια Α΄ και Β΄, Πίνακες A1, Α2, B1,
Β2).

4. Διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης
4.1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από

την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδεται διαπιστωτι-
κή πράξη των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, περί συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόµενο
της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920, και συµπε-
ριλαµβάνει επιπροσθέτως και το κωδικοποιηµένο κείµε-
νο του καταστατικού της νέας εταιρίας.

4.2. Με την ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώ-
νευσης µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια της συγχώνευσης και κάθε άλλο θέµα που αφορά
την πραγµατοποίηση της παρούσας συγχώνευσης, ως
και της εν γένει λειτουργίας της νέας εταιρίας.

4.3. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης
καταχωρίζεται αµελλητί στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών για κάθε συγχωνευόµενη εταιρία και δηµοσι-
εύεται νόµιµα, χωρίς να απαιτείται άλλη εγκριτική πράξη
της εποπτεύουσας ή άλλης αρµόδιας αρχής.

4.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας και Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων που εκδίδεται αµέσως µετά την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4.1. ορίζεται το
διοικητικό συµβούλιο της νέας εταιρίας, µε επταµελή
σύνθεση, στο οποίο µετέχουν πρόσωπα ειδικών γνώσε-
ων και εµπειρίας που µπορούν να συµβάλουν αποτελε-
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σµατικά στην επίτευξη των σκοπών της και ένας (1) εκ-
πρόσωπος των εργαζοµένων. Οι αρχαιρεσίες για την ε-
κλογή του εκπροσώπου των εργαζοµένων διενεργού-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ν.
3429/2005 περί ΔΕΚΟ, όπως ισχύει. Κατά την πρώτη ε-
φαρµογή οι αρχαιρεσίες αυτές διενεργούνται µέσα σε έ-
να (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η
θητεία του νέου διοικητικού συµβουλίου αρχίζει από την
καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Α-
νωνύµων Εταιριών. Μέχρι την καταχώρηση της διαπι-
στωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και
τον ορισµό του Διοικητικού Συµβουλίου της νέας εται-
ρείας, τα υπάρχοντα Διοικητικά Συµβούλια των τριών
συγχωνευόµενων εταιρειών εξακολουθούν να λειτουρ-
γούν.

4.5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόµου,
για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης δεν απαιτού-
νται αποφάσεις εταιρικών οργάνων των συγχωνευόµε-
νων εταιριών, εγκρίσεις οποιασδήποτε διοικητικής, επο-
πτικής ή άλλης αρχής ή άλλες πράξεις κάθε είδους, πλην
των εδώ ρητά αναφεροµένων.

4.6. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Ε-
ταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης
της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, υπό την επι-
φύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, επέρχονται
αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµία άλλη διατύπω-
ση, τόσο για τις συγχωνευόµενες εταιρίες όσο και ένα-
ντι τρίτων, τα αποτελέσµατα των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 και τα αποτελέσµατα
του παρόντος άρθρου.

4.7. Τα υφιστάµενα διοικητικά συµβούλια των συγχω-
νευόµενων εταιριών υποχρεούνται αµελλητί να προβούν
σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και να συµπράξουν κατάλ-
ληλα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά τα ο-
ριζόµενα στο παρόν άρθρο.

5. Κανονισµοί Λειτουργίας, Έργων, Προµηθειών και Υ-
πηρεσιών

5.1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της νέας
εταιρείας, που λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών από
την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της
διαπιστωτικής πράξης καταρτίζεται Κανονισµός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της νέας Ε-
ταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του
ν. 3429/2005, όπως ισχύει.

5.2.  Οι συµβάσεις εκπόνησης µελετών, παροχής υπη-
ρεσιών, προµήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που
συνάπτει η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διενεργού-
νται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του εσωτερικού
δικαίου σχετικά µε την ανάθεση και την εκτέλεση δηµο-
σίων συµβάσεων. Οι σχετικοί όροι καθορίζονται µε Κανο-
νισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της νέας εται-
ρίας, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου αυτής που θα ληφθεί εντός τριών (3) µηνών
από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών
της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παρα-
γράφου 4 του παρόντος άρθρου και θα εγκριθεί µε από-
φαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον
Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της νέας
εταιρίας µπορεί να εισάγονται τεκµηριωµένες αποκλί-

σεις από την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων τού ε-
σωτερικού δικαίου, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και των διατάξεων περί προσυµβατικού ελέγχου
των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σχετικά µε την ανάθεση και την εκτέλεση δηµοσίων συµ-
βάσεων αποκλειστικά ως προς την ανέγερση και τον ε-
ξοπλισµό νοσηλευτικών ιδρυµάτων.

5.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται µετά από
πρόταση της νέας εταιρίας οι πολεοδοµικοί και κτιριοδο-
µικοί όροι κατά παρέκκλιση από κάθε κείµενη διάταξη
που µετά τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως επέχουν θέση οικοδοµικής αδείας.

5.4. Οι ανωτέρω Κανονισµοί τροποποιούνται ή αντικα-
θίστανται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
νέας εταιρίας που εγκρίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό.
Το διοικητικό συµβούλιο της νέας εταιρίας δύναται να α-
ποφασίζει και για κάθε άλλον κανονισµό λειτουργίας της
εταιρίας, στο πλαίσιο του νόµου και των αρµοδιοτήτων
του.

6. Μεταβατική περίοδος λειτoυργίας.
6.1 Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εται-

ριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλα-
ξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, ορίζεται µεταβα-
τικό στάδιο ενός έτους κατά το οποίο η εταιρεία θα λει-
τουργεί µε 2 διακριτούς κλάδους:

(α) Κλάδος Υποδοµών Υγείας (κτιριακές υποδοµές αρ-
µοδιότητας Υπουργείου Υγείας).

(β) Κλάδος Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδοµών (κτι-
ριακές υποδοµές αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και άλλων φορέων).

6.2. Στον κάθε κλάδο µεταφέρονται αντίστοιχα από τις
δύο Συγχωνευόµενες Εταιρείες όλα τα έργα και οι µελέ-
τες που αυτές εκτελούν ή/και τους έχουν ανατεθεί µε α-
ντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, τα οποία συνεχίζουν να δηµοπρα-
τούνται, να ανατίθενται και να υλοποιούνται µε το θεσµι-
κό πλαίσιο που είναι σε ισχύ στον κάθε φορέα έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικότερα διατηρούνται σε
ισχύ µέχρι και την ολοκλήρωση των έργων και των µελε-
τών που µεταφέρονται, όλες οι διατάξεις και επιµέρους
ρυθµίσεις που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο των Συγχω-
νευόµενων Εταιρειών, καθώς και οι επιµέρους κανονι-
σµοί (Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Προ-
µηθειών, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού), που
ισχύουν έως σήµερα, για καθεµία από τις συγχωνευόµε-
νες εταιρίες.

6.3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά
την ψήφιση του παρόντος νόµου στις τρεις συγχωνευό-
µενες εταιρείες, καθώς και οι δικηγόροι που υπηρετούν
µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση σε αυτές, υπό την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, καθίστανται
αυτοδικαίως προσωπικό της νέας εταιρείας, στην οποία
µεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε την ί-
δια σχέση εργασίας. Οι θέσεις του µεταφερόµενου προ-
σωπικού και των δικηγόρων προβλέπονται στον εσωτερι-
κό κανονισµό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος κα-
ταρτίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρα-
φο 5.1 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το
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ανωτέρω προσωπικό, µε διαπιστωτική πράξη του διοικη-
τικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας
του µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί
στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρί-
στηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγµα-
τικής υπηρεσίας για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθο-
λογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

6.4. Διατηρείται από τα Υπουργεία: (α) Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, (β) Υγείας, (γ) Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και (δ) Παιδείας
και Θρησκευµάτων, αντίστοιχα, η αρµοδιότητα ανάθεσης
υλοποίησης έργων και συνεποπτείας της λειτουργίας
των τριών κλάδων της νέας εταιρίας, κατά τη διάρκεια
της ως άνω περιόδου µεταβατικής λειτουργίας.

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει.

Άρθρο 133

Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα των οποίων εγκρίθηκε η µόνιµη
µεταφορά έδρας στο Δήµο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου
µέχρι 31.7.2012 καθώς και για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα των ο-

ποίων εγκρίθηκε µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
η µόνιµη µεταφορά έδρας τους µέχρι 30.4.2013 και οι ο-
ποίες ανακλήθηκαν, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει
κατά δέσµια αρµοδιότητά του νέα απόφαση µε την οποία
µεταφέρονται οριστικά όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που
περιλαµβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 134

Δαπάνες για την πληρωµή αποζηµιώσεων για πρόσθε-
τες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών
ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή  εποχικών
υπηρεσιακών αναγκών πάσης φύσεως προσωπικού, των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011), του
Κ.Ε.Α.Τ., του Ε.Ι.Κ. και του ΕΚΚΑ, καθώς και των παραρ-
τηµάτων τους, που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2012 και
2013 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την
τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων,
δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος έτους κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
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Άρθρο 135
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρ-
θρο 119 που αρχίζει από την ψήφισή του.
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