
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισµός ειδικά δια-
µορφωµένων χώρων για τη διενέργεια των ειδικών δοκι-
µασιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδη-
γών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών
αδειών οδήγησης οχηµάτων και η δηµιουργία εποπτείας
και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υ-
ποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Άρθρο 2 
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:

1. «Φορέας εξετάσεων»: οι διευθύνσεις ή τα τµήµατα
µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτή-
των της Χώρας που είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των
δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς, καθώς και
των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης. 

2. «Εξεταστές»: οι υπάλληλοι των διευθύνσεων και
των τµηµάτων περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 έως και 4 του Παραρτήµατος IV του
π.δ. 51/2012 (Α΄101) και διεξάγουν ως κύριο και απο-

κλειστικό έργο τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφο-
ράς, η οποία εκτελείται αποκλειστικά µέσα στο ωράριο
εργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών και µέσα στο χρόνο
της υπερωριακής απασχόλησης σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

3. «Θεωρητική εξέταση»: η διαδικασία διαπίστωσης ό-
τι ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός έχει την απαιτούµενη
γνώση των θεµάτων που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄
(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ. 51/2012.

4. «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς»: η δοκι-
µασία αυτή διενεργείται στα εξής δύο στάδια:
α) στο πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιµασίες) εξετάζονται

µε σκοπό την απόδειξή τους, οι δεξιότητες οδήγησης
των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, 
β) στο δεύτερο στάδιο (πορεία) εξετάζονται τα προσό-

ντα και οι δεξιότητες οδήγησης των υποψήφιων οδηγών
ή των οδηγών στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας για
την ολοκλήρωση της δοκιµασίας προσόντων και συµπε-
ριφοράς.» 
Οι δοκιµασίες και στα δύο στάδια εκτελούνται απο-

κλειστικά µέσα στο ωράριο εργασίας των δηµόσιων υπη-
ρεσιών και µέσα στο χρόνο της υπερωριακής απασχόλη-
σης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.

5. «Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιµασιών»: είναι οι ει-
δικά διαµορφωµένοι χώροι που διενεργούνται οι εξετά-
σεις του πρώτου σταδίου της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς. Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιµασιών
θεωρούνται και οι πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υπο-
ψήφιων οδηγών, όπου υπάρχουν.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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6. «Εποπτεία»: ο έλεγχος που διενεργείται στους εξε-
ταστές, στους εκπαιδευτές και στα µέλη των επιτροπών
επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης από το κατά το άρ-
θρο 17 Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε σκοπό τη δια-
πίστωση παραβίασης διατάξεων που διέπουν τις θεωρη-
τικές εξετάσεις και τις δοκιµασίες προσόντων και συµπε-
ριφοράς.

7. «Επόπτες»: οι επιθεωρητές του κατά το άρθρο 17
Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών που διε-
νεργούν τους ελέγχους και ασκούν την εποπτεία στους
εµπλεκοµένους στις διαδικασίες χορήγησης αδειών ο-
δήγησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα επόπτη και
σε αξιολογητή της παραγράφου 9, αν ο αριθµός των επι-
θεωρητών του Σώµατος  δεν επαρκεί για την αποτελε-
σµατικότητα των ελέγχων.

8. «Αξιολόγηση των εξεταστών και των εκπαιδευτών
κατά τη διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων και συ-
µπεριφοράς»: οι ενέργειες, στις οποίες προβαίνει το
Τµήµα Αδειών Οδήγησης και Επιµόρφωσης Οδηγών της
Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας των εξεταστών, την επανεκπαίδευ-
σή τους, την επαναδιαπίστευσή τους, ή και την αποµά-
κρυνσή τους  από τη διενέργεια των εξετάσεων.

9. «Αξιολογητές»: οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών που αξιολογούν τους συµµετέχο-
ντες στις δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς. Ο α-
ξιολογητής δεν µπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του για ό-
σο χρόνο του έχουν ανατεθεί καθήκοντα επόπτη.

Άρθρο 3
Εξεταστές

1. Οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι
κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, ανήκουν ορ-
γανικά και υπηρετούν σε διευθύνσεις των περιφερεια-
κών ενοτήτων της Χώρας. Το κόστος εκπαίδευσης και
διεξαγωγής των αναγκαίων εξετάσεων για την απόκτη-
ση των αδειών οδήγησης από τους υποψηφίους εξετα-
στές, βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέ-
ρειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται, µετά από αίτησή τους όλες οι σχο-
λές εκπαίδευσης οδηγών, που προσφέρονται να παρέ-
χουν στους υποψήφιους εξεταστές δωρεάν υπηρεσίες
για την εκµάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχηµά-
των. Οι υποψήφιοι εξεταστές επιτρέπεται να επιλέγουν
για την εκµάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχηµά-
των άλλες από τις καθοριζόµενες µε την απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου σχολές, οπότε και βαρύνονται
µε τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση έλλειψης εξετα-
στών κάποιας κατηγορίας άδειας οδήγησης, δεν διενερ-
γούνται εξετάσεις για την κατηγορία αυτή στη συγκεκρι-
µένη Περιφερειακή Ενότητα και οι υποψήφιοι µπορούν
να επιλέξουν να εξετάζονται σε άλλη Περιφερειακή Ε-
νότητα που διαθέτει εξεταστές της κατηγορίας αυτής.

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών  καθορίζεται, µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους,
ο αριθµός των εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγη-

σης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε διπλά-
σιο αριθµό του απαιτούµενου. Για τον καθορισµό του α-
παιτούµενου αριθµού των εξεταστών λαµβάνονται υπό-
ψη:
αα) τα στοιχεία των αδειών οδήγησης που έχουν χο-

ρηγηθεί, ανά κατηγορία, το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος, στοιχεία που  τηρούνται στο αρχείο αδειών οδήγη-
σης και στο Μηχανογραφικό Σύστηµα Καταγραφής Απο-
τελεσµάτων των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφο-
ράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών,
ββ) ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος διενέργειας της

δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς για την πορεία
και τις ειδικές δοκιµασίες, ανά κατηγορία άδειας οδήγη-
σης,
γγ) ο χρόνος ηµερήσιας απασχόλησης των εξεταστών.
β. Κάθε τετράµηνο, µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο-

ρίζονται οι µισοί εξεταστές ως τακτικοί και οι υπόλοιποι
ως αναπληρωµατικοί, µε σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των
εξεταστών οι οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία της
διενέργειας της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφο-
ράς. Οι τακτικοί εξεταστές ασκούν αποκλειστικό έργο
στο αντικείµενο, και οι αναπληρωµατικοί εξεταστές πα-
ραλλήλως µε τα κύρια καθήκοντά τους ασκούν, σύµφω-
να µε το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26),
το πιο πάνω έργο µόνο όταν αυτό απαιτηθεί για την αντι-
µετώπιση αυξηµένων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών.
γ. Πριν από την εξέταση κάθε σταδίου πραγµατοποιεί-

ται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο ε-
ξεταστής για κάθε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό. Αν οι εξε-
ταζόµενοι είναι περισσότεροι από τους εξεταστές,
πραγµατοποιείται νέα ηλεκτρονική κλήρωση για τους υ-
ποψηφίους που δεν προέκυψε εξεταστής κατά την πρώ-
τη ηλεκτρονική κλήρωση, µετά την εξέταση των υποψη-
φίων οδηγών ή οδηγών της πρώτης κλήρωσης. Η κλήρω-
ση, από την οποία προκύπτει το ζεύγος εξεταζοµένου
και εξεταστή, πραγµατοποιείται ανά εξεταζόµενο ακρι-
βώς πριν από την έναρξη της εξέτασής του και αφού έ-
χει ολοκληρωθεί η εξέταση από την προηγούµενη κλή-
ρωση.

3. Οι ενδιαφεροµένοι, που επιθυµούν να συµµετέχουν
ως εξεταστές στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφο-
ράς, υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην οικεία Διεύ-
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη επιλέγονται σε κάθε Περιφερεια-
κή Ενότητα, από τους αιτούντες, οι εξεταστές κατηγο-
ρίας ΠΕ ή ΤΕ και αν δεν υπάρχουν εξεταστές των κατη-
γοριών αυτών, κατηγορίας ΔΕ. Οι εξεταστές έχουν ως
κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια των δοκιµα-
σιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
και οδηγών. Αν δεν καλυφθεί ο απαιτούµενος αριθµός ε-
ξεταστών από τους αιτούντες, ο Περιφερειάρχης, µε ό-
µοια απόφασή του, επιλέγει εξεταστές από τους λοι-
πούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας για τη
διενέργεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφο-
ράς µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις.
Εξεταστές που υπηρετούν σε Περιφερειακές Ενότη-

τες της Χώρας, όπου ο αριθµός των υποψήφιων οδηγών
ή οδηγών δεν επαρκεί για την πλήρη απασχόλησή τους
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στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς,
µπορεί να απασχολούνται και σε άλλο αντικείµενο διά-
φορο της διεξαγωγής δοκιµασίας προσόντων και συµπε-
ριφοράς.
Στις νησιωτικές περιοχές των περιφερειών των οποίων

οι οργανικές µονάδες δεν είναι επαρκώς στελεχωµένες,
οι υπάλληλοι εξεταστές ύστερα από αιτιολογηµένη από-
φαση του Περιφερειάρχη µπορεί  να ασκούν ως κύριο και
αποκλειστικό έργο τη διενέργεια εξετάσεων δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς µία (1) ηµέρα την εβδοµά-
δα.

Άρθρο 4
Διαδικασία δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς

υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1. Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται
πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο Παράρτηµα II του
π.δ. 51/2012, καθώς και στα άρθρα 22 και 23 της
50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3056).

2. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την κατηγο-
ρία οδήγησης που έχει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός. Η
δοκιµασία αυτή διενεργείται σε δύο (2) στάδια τα οποία
µπορεί να διεξάγονται και την ίδια ηµέρα. Στο πρώτο
στάδιο, εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης των υποψη-
φίων οδηγών ή των οδηγών και εφόσον ο εξεταζόµενος
ολοκληρώσει µε επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο
δεύτερο στάδιο. 

3. Σε περίπτωση αποτυχίας του εξεταζοµένου στο
δεύτερο στάδιο της δοκιµασίας προσόντων και συµπερι-
φοράς, στην επανεξέταση ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδη-
γός επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο αυτής.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο σταδίων
της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, όπου α-
παιτείται, χορηγείται η άδεια οδήγησης για την κατηγο-
ρία την οποία έχει ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, µε την ε-
πιφύλαξη του άρθρου 6 και µε την προϋπόθεση ότι απορ-
ρίπτεται οριστικά καταγγελία που έχει υποβληθεί σύµ-
φωνα µε το άρθρο 8 από τον εξεταζόµενο, µέσα σε  προ-
θεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από  την ηµέρα ολο-
κλήρωσης της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφο-
ράς.

5. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υπο-
ψήφιων οδηγών και των οδηγών µοτοσικλετών και µοτο-
ποδηλάτων πραγµατοποιείται και στα δύο στάδια από
τον υποψήφιο, ο οποίος επιβαίνει µόνος του επί της εκ-
παιδευτικής µοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού µοτοπο-
δηλάτου.

6. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς όλων
των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έ-
ναν εξεταστή.

7. Κατά τη διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συ-
µπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υ-
ποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρί-
σταται µέσα στο όχηµα ο εκπαιδευτής των υποψήφιων
οδηγών. 

8. Η διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφο-
ράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων
οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά µε τα οχήµατα
και τις µοτοσικλέτες των σχολών των εκπαιδευτών, ει-

δάλλως οι υποψήφιοι που έχουν κάνει θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση στις σχολές αυτές δεν µπορούν να
συµµετάσχουν στις εξετάσεις, µε εξαίρεση τους οδη-
γούς του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012, οι οποίοι εξετάζονται µε
τα δικά τους οχήµατα. Για την ανανέωση της άδειας ο-
δήγησης του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012(Α΄101) διενεργείται µό-
νο η εξέταση του δευτέρου σταδίου της διενέργειας δο-
κιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς.

9. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα, που χρησιµοποιούνται
στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών,
πέρα από τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 31
της Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυ-
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων  και στο
Παράρτηµα ΙΙ του π.δ. 51/2012, οφείλουν να πληρούν τα
εξής:
α) κάθε εκπαιδευτικό όχηµα που συµµετέχει στις εξε-

τάσεις  διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση µε
το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο,
β) µέσα στο όχηµα τοποθετείται κάµερα µε µικρόφωνο

που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του οχή-
µατος ή τις θέσεις ανάβασης των µοτοσικλετών και κατά
την διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεµένη συνε-
χώς µε το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών,
γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο στο ε-

ξωτερικό του αµαξώµατος ενηµερωτικές πινακίδες για
την ενηµέρωση τρίτων προσώπων ότι ο χώρος περιµε-
τρικά του οχήµατος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για
τους σκοπούς της εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L
119).

10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδή-
γησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους
εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη
έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλι-
στική δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει
υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λό-
γω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµ-
βανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθι-
κής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη
διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική
κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν
(1) µήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήµατος.
Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους
διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δηµόσιους ή
ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί
προσκοµίζουν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τις ανωτέ-
ρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη
της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, µε ευθύ-
νη του οποίου συµπληρώνεται ο φάκελος των υποψη-
φίων, ο οποίος τηρείται στην αρµόδια Διεύθυνση Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην
οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον
φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκοµίζεται το α-
σφαλιστήριο συµβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήµατος, ε-
φόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των α-
νωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υπο-
χρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.
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11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µετά από τε-
χνικοοικονοµική µελέτη για την ανάλυση του κόστους
λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδη-
γών, ανάλογα µε τις κατηγορίες αδειών οδήγησης για
τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, καθορίζεται το ελάχι-
στο κόστος λειτουργίας και το ελάχιστο κόστος χρέω-
σης του εκπαιδευόµενου και οι κυρώσεις για τις σχολές
εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, που παρέχουν υπηρε-
σίες σε τιµές κατώτερες του ελάχιστου κόστους χρέω-
σης.

Άρθρο 5
Καταγραφή εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1. Η θεωρητική εξέταση και η δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και οδηγών
µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων µεταδί-
δονται σε πραγµατικό χρόνο και καταγράφονται µε τη
χρήση οπτικοακουστικών µέσων. Το καταγεγραµµένο υ-
λικό προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέµβαση, και µε
ευθύνη του εκπαιδευτή του υποψήφιου οδηγού και της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
περιφέρειας µεταφορτώνεται, αµελλητί, σε πληροφο-
ριακό σύστηµα την ίδια ηµέρα της εξέτασης, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8.

2. Το καταγεγραµµένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό
υλικό από το:
α) χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, ό-

που απεικονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικα-
σία,
β) εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απει-

κονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία,
γ) εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απει-

κονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευ-
τικό όχηµα και το οποίο περιορίζεται στο απολύτως ανα-
γκαίο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και εποπτείας
της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, λαµβάνο-
ντας τα αναγκαία τεχνικά µέτρα για τη µη καταγραφή
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της
οδού.

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µετάδο-
σης και καταγραφής, µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέ-
σων, κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και
των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς, οι τρόποι
επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδοµένων, η λει-
τουργία του φορέα επεξεργασίας τους, ο χρόνος τήρη-
σής τους,  ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα (10) έ-
τη, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χρήση των
µέσων και την επεξεργασία των δεδοµένων, λαµβανοµέ-
νων υπόψη των διατάξεων του ν. 2472/1997, καθώς και
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών, η οποία εκδίδεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται οι τεχνι-
κές προδιαγραφές των οπτικοακουστικών µέσων µετά-
δοσης και καταγραφής, οι διαδικασίες τοποθέτησης και
έγκρισής τους οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουρ-
γία τους.

4. Κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υ-
ποψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι Διευθύνσεις Με-
ταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας

υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την α-
πρόσκοπτη, οµαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας.
Ως αναγκαία µέτρα νοούνται η δηµιουργία κλωβού δια-
κοπής ασύρµατης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των
κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας
και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το οποίο
καθιστά διαβλητή ή εµποδίζει τη διαδικασία της θεωρητι-
κής εξέτασης.

5. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή υλικού µε
τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων, η εξέταση των υπο-
ψήφιων οδηγών και των οδηγών δεν αρχίζει µέχρι την ε-
νεργοποίησή τους.
Η διενέργεια εξέτασης χωρίς τη χρήση οπτικοακουστι-

κών µέσων είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη.
Η ελλιπής µετάδοση στοιχείων από το σύστηµα οπτι-

κοακουστικής µετάδοσης οχήµατος, σε οποιοδήποτε
στάδιο της θεωρητικής εξέτασης ή της εξέτασης δοκιµα-
σιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
και οδηγών συνιστά πολύ σοβαρή παράβαση. 

6. Οι µετέχοντες στη διαδικασία της εξέτασης υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, ενη-
µερώνονται για την καταγραφή της διαδικασίας µε κάθε
πρόσφορο τρόπο και, πάντως, µε κατάλληλη αναγραφή
επί των σχετικών αιτήσεων ή/ και εντύπων.

Άρθρο 6
Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών

1. Καθιερώνεται σύστηµα εποπτείας για την παρακο-
λούθηση της εκπαίδευσης, της θεωρητικής εξέτασης και
των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των υπο-
ψήφιων οδηγών και των οδηγών, καθώς και σύστηµα α-
ξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εξεταστών. Η επο-
πτεία και η αξιολόγηση των εκπαιδευτών και των εξετα-
στών διενεργείται µέσω του µηχανογραφικού συστήµα-
τος του άρθρου 8 και συνίσταται:
α) στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ε-

λέγχων και στην αξιοποίηση των αξιολογήσεων και των
καταγγελιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8, από τους
επιθεωρητές-ελεγκτές του κατά το άρθρο 16 Σώµατος
Επιθεωρητών – Ελεγκτών,
β) στην αξιολόγηση του καταγεγραµµένου, σύµφωνα

µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 υλικού από τους αξιο-
λογητές του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υ-
πουργική απόφαση 13948/1902/2014 (Β΄ 633), όπως έχει
τροποποιηθεί µε την υπουργική απόφαση οικ.
40250/5807/2015 (Β΄ 1443), και στην υπουργική απόφα-
ση 50984/7947/2013 (Β΄ 3056). Η αξιολόγηση του κατα-
γεγραµµένου υλικού των θεωρητικών εξετάσεων και των
συγκεκριµένων δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφο-
ράς ολοκληρώνεται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
από τη διενέργειά τους, προκειµένου να οριστικοποιηθεί
το αποτέλεσµα,
γ) στον καθορισµό των επιτόπιων ελέγχων, του κατα-

γεγραµµένου υλικού που αξιολογείται και στην τελική α-
ξιολόγηση των εµπλεκοµένων όπως προκύπτει και από
το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8.

2. Με την ολοκλήρωση της εποπτείας και της αξιολό-
γησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών οι επόπτες ή
οι αξιολογητές συντάσσουν εισηγήσεις προς την αρµό-
δια υπηρεσία για:
α) ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για

την εκτέλεση του έργου των εξεταστών, όπως η επανεκ-
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παίδευση, η επαναδιαπίστευση, η αποχή, καθώς και η ο-
ριστική αποµάκρυνσή τους,
β) ακύρωση των δοκιµασιών προσόντων και συµπερι-

φοράς του σταδίου της πορείας που έχουν διενεργηθεί,
εφόσον τεκµαίρεται η παραβίαση διατάξεων που διέ-
πουν τις δοκιµασίες αυτές,
γ) διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύµφωνα µε την  πε-

ρίπτωση α΄ της παραγράφου 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό των δειγµατολη-
πτικών ελέγχων που διενεργούνται και του καταγεγραµ-
µένου υλικού που αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις εκτέλεσης της εποπτείας του έργου των εξετα-
στών, λαµβάνοντας υπόψη το Παράρτηµα IV του
π.δ.51/2012, η διαδικασία αξιολόγησης, τα προσόντα
των ασκούντων την εποπτεία του έργου της δοκιµασίας
των προσόντων και της συµπεριφοράς, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 7
Χώροι διενέργειας δοκιµασιών

1. Οι ειδικές δοκιµασίες του πρώτου σταδίου για την α-
πόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψήφιων οδη-
γών ή των οδηγών, διενεργούνται σε ειδικά διαµορφω-
µένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υ-
ποψήφιων οδηγών της οικείας ή όµορης Περιφερειακής
Ενότητας.
Οι ειδικές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται από τον υ-

ποψήφιο οδηγό, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και
του εξεταστή µέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήµατος
και µπορεί να διενεργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικού
συστήµατος αυτόµατης καταγραφής των δεδοµένων της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς και αυτόµατης
εξαγωγής του αποτελέσµατος.
Οι ειδικές δοκιµασίες περιλαµβάνουν:
α) κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουρ-

γία κινητήρα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
β) ελικοειδή  διαδροµή µε µικρή ταχύτητα για τις Κατη-

γορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
γ) επιτάχυνση οχήµατος µε αλλαγή ταχυτήτων για τις

Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
δ) κίνηση µε µικρή ταχύτητα για τις Κατηγορίες ΑΜ,

Α1, Α2 και Α,
ε) κίνηση µε αποφυγή εµποδίου για τις Κατηγορίες Α1,

Α2 και Α,
στ) πέδηση έκτακτης ανάγκης για τις Κατηγορίες Α1,

Α2 και Α,
ζ) ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλή α-

ποµάκρυνση από αυτό για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και
Α,
η) οπισθοπορεία µε στροφή για τις Κατηγορίες Β, ΒΕ,

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
θ) στάθµευση δεξιά ή αριστερά για Κατηγορίες Β, ΒΕ,

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
ι) επιτόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω για την Κα-

τηγορία Β και Β1, λαµβανοµένων υπόψη και όσων ορίζο-
νται στο Κεφάλαιο Β΄ του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ. 51/2012.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του πρότυ-
που ειδικά διαµορφωµένου χώρου όπου διενεργούνται
οι ειδικές δοκιµασίες.

Άρθρο 8
Κέντρο ελέγχου και πληροφοριακό σύστηµα

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών συνιστά-
ται και λειτουργεί Κέντρο Ελέγχου, το οποίο µπορεί να
διασυνδέεται και να διαµοιράζει οπτικοακουστικό υλικό
σε κάθε  Περιφερειακή Ενότητα, όταν το υλικό αφορά τη
θεωρητική ή την πρακτική εξέταση που διενεργείται από
την Περιφερειακή Ενότητα. Το οπτικοακουστικό υλικό
φυλάσσεται υποχρεωτικά έως και για µία δεκαετία σε η-
λεκτρονικό αρχείο και απαγορεύεται αυστηρά η αναπα-
ραγωγή του ή η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του για
λόγους που δεν αφορούν τον έλεγχο της αξιοπιστίας
των εξετάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές
του Κέντρου Ελέγχου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία και τη διαχείρισή του. Για τις ανάγκες του πα-
ρόντος, υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών, ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Σχολές
Οδηγών, τα Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., οι εκπαιδευτές υποψήφιων ο-
δηγών αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία, για λο-
γαριασµό του υπευθύνου.

2. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσ-
σεται, µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό πλη-
ροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης, εκπαίδευσης και
εξέτασης, το οποίο αποτελείται από τα εξής υποσυστή-
µατα:
α. εκπαιδευτών, εξεταστών, σχολών οδηγών, κέντρων

θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, το οποίο
διαχειρίζεται το µητρώο εξεταστών και εκπαιδευτών ο-
δηγών οχηµάτων,
β. εκπαίδευσης, όπου καταγράφονται οι διαδικασίες

θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων
οδηγών και των οδηγών,
γ. προγραµµατισµού θεωρητικής εξέτασης και δοκιµα-

σιών προσόντων και συµπεριφοράς στο οποίο καταχωρί-
ζονται απευθείας από τις σχολές οδηγών και από τα κέ-
ντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών η η-
µέρα και ο τόπος εξέτασης του υποψηφίου, µέσω του ε-
νιαίου πληροφοριακού συστήµατος της παρ.1 του άρ-
θρου 73 του ν. 4413/2016 (Α΄148), 
δ. θεωρητικής εξέτασης, το οποίο υποστηρίζει τη διε-

νέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδη-
γών µε αυτόµατες διαδικασίες. Σε αυτό υπάρχει και η
δυνατότητα καταγραφής του χώρου εξέτασης και των ε-
ξεταζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5. Το αποτέλεσµα
της εξέτασης εξάγεται αυτόµατα και ενηµερώνεται η
καρτέλα του υποψηφίου,
ε. δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, το οποίο

υποστηρίζει και τα δύο στάδια της δοκιµασίας, εφόσον
ολοκληρώνεται µε επιτυχία η θεωρητική εξέταση. Με το
υποσύστηµα αυτό συµπληρώνεται η ηλεκτρονική καρτέ-
λα του υποψηφίου µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων
και καταγράφεται και διαβιβάζεται όλο το υλικό από τα
οπτικοακουστικά µέσα καταγραφής της παραγράφου 2
του άρθρου 5,
στ. έκδοσης άδειας οδήγησης, το οποίο υποστηρίζει

την αυτόµατη αποστολή τής προς εκτύπωση άδειας οδή-
γησης,
ζ. εποπτείας. Για την υποστήριξη των απαιτήσεων της

εποπτείας δηµιουργείται µηχανογραφική εφαρµογή που
περιλαµβάνει:
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αα. εφαρµογή ελέγχου, στην οποία καταγράφεται το
ελάχιστο ποσοστό δειγµατοληπτικών ελέγχων και αξιο-
λόγησης καταγεγραµµένου υλικού. Για την επεξεργασία
λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα από:
ααα. τις ολοκληρωµένες δοκιµασίες της εκπαίδευσης,

της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιµασίας προσόντων
και συµπεριφοράς,
βββ. τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που έχουν διε-

νεργηθεί,
γγγ. την αξιολόγηση για συγκεκριµένους εξεταστές ή

εκπαιδευτές, καθώς και τις καταγγελίες που υποβάλ-
λουν πολίτες,
δδδ. τις αξιολογήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί µε

βάση το καταγεγραµµένο υλικό,
ββ. εφαρµογή αξιολόγησης καταγεγραµµένου υλικού,

µε την οποία υποστηρίζεται η διαδικασία αξιολόγησης,
και καθορίζεται το καταγεγραµµένο υλικό συγκεκριµέ-
νων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς, οι οποίες επιλέγονται προς αξιολό-
γηση,
γγ. εφαρµογή στατιστικής αξιολόγησης, η οποία αξιο-

ποιεί τα δεδοµένα των εξεταστών και των εκπαιδευτών
κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών προσόντων και συ-
µπεριφοράς,
η. καταγγελιών της παραγράφου 4.
3. Στο σύστηµα της παραγράφου 2 τηρείται ηλεκτρονι-

κή καρτέλα υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, εξεταστή, εκ-
παιδευτή, Σχολής Οδηγών και κέντρου θεωρητικής εκ-
παίδευσης υποψήφιων οδηγών, η οποία συγκεντρώνει,
κατά περίπτωση, όλα τα αναγκαία δεδοµένα, δικαιολο-
γητικά και πιστοποιητικά.

4. Μέσω του πληροφοριακού συστήµατος ο υποψή-
φιος οδηγός και ο οδηγός, ως εκπαιδευόµενος και εξε-
ταζόµενος, µπορεί να προβεί σε καταγγελία σχετικά µε:
α) την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις Σχολές Ο-

δηγών, και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψή-
φιων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), έως και πέντε (5) εργάσι-
µες ηµέρες από τη λήξη της εκπαίδευσης και, σε κάθε
περίπτωση, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
της εξέτασης, 
β) την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές

µέσα  σε  προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µετά
τη λήξη της εξέτασης. Οι καταγγελίες αυτές υποβάλλο-
νται υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου και είναι προσβάσι-
µες µόνο από τις αρχές εποπτείας και αξιολόγησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 6. Δικαίωµα καταγγελίας έ-
χουν όσοι συµµετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης και
εξέτασης, µέσα στην ίδια προθεσµία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια Εκτίµησης Α-
ντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων, καθορί-
ζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υποσυστηµάτων
του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος, οι χρήστες, ο
τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώµατα των χρηστών, η
δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργίας µε άλλα συ-
στήµατα, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή νοµοθετική πρό-
βλεψη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
τους.

6. Τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στα υποσυστήµα-
τα και υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτά, καταγράφο-
νται στην ταυτότητα και ηλεκτρονική καρτέλα του υπο-
ψήφιου οδηγού ή του οδηγού, του εξεταστή, του εκπαι-
δευτή, της Σχολής Οδηγών και του κέντρου θεωρητικής
εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

7.α. Για την υλοποίηση του ολοκληρωµένου ενιαίου
πληροφοριακού συστήµατος επιτρέπεται η συλλογή, η
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση,
η προσαρµογή, η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
δεδοµένων, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διά-
δοση ή η µε κάθε άλλη µορφή διάθεση, ο περιορισµός, η
διαγραφή ή η καταστροφή τους, µε την προϋπόθεση ότι
οι ενέργειες αυτές δεν αντίκεινται στον ν. 2472/1997 και
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.
β. Αν  κατά τη  διεξαγωγή της θεωρητικής εξέτασης,

της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς των υπο-
ψήφιων οδηγών και των οδηγών, καθώς και της επεξερ-
γασίας  δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος της παρού-
σας, πραγµατοποιείται επεξεργασία δεδοµένων ειδικών
κατηγοριών του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679, διενεργείται υποχρεωτικά εκτίµηση αντικτύ-
που σχετικά µε την προστασία δεδοµένων πριν από την
έναρξη της επεξεργασίας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδοµένων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, καθώς και ο σκοπός ο τρόπος επεξεργασίας και η
τήρηση των δεδοµένων αυτών. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη µεθοδολογία,
την οργάνωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τη συµµόρ-
φωσή του µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 ως υποκειµέ-
νου επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Το κατά το άρθρο 17 Σώµα Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών Μεταφορών ενεργεί τους δειγµατοληπτικούς ε-
λέγχους και ενηµερώνεται από το Τµήµα Αδειών Οδήγη-
σης και Επιµόρφωσης Οδηγών του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών αν δεν εφαρµόζεται ορθώς η δοκι-
µασία προσόντων και συµπεριφοράς.

2. Σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης κατά τη
διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων ο-
δηγών ή των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς
από τους εµπλεκοµένους, το Σώµα συντάσσει αιτιολογη-
µένη έκθεση, την οποία διαβιβάζει, αµελλητί και µε κάθε
πρόσφορο µέσο, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην
αρµόδια εισαγγελική αρχή.

3. Στους υπαλλήλους, εξεταστές ή αξιολογητές,
στους εκπαιδευτές και στις σχολές οδηγών, που τελούν
πειθαρχικά αδικήµατα κατά τη διάρκεια είτε των θεωρη-
τικών εξετάσεων είτε των δοκιµασιών προσόντων και
συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα:
α. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παρα-

βάτης είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών,
β. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παρα-

βάτης είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας,
γ. 14 έως 18 του π.δ. 208/2002 (Α΄194), αν ο παραβά-

της είναι εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών ή σχολή οδη-
γών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων της προηγουµέ-
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νης παραγράφου, καθορίζονται και κατατάσσονται οι πα-
ραβάσεις κατά τη διαδικασία εξετάσεων, και καθορίζεται
η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και
προστίµων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η βεβαί-
ωση των διοικητικών προστίµων, η διαδικασία είσπραξης
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµο-
γή της.

5. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα µε το βαθµό
σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: (α) πολύ σοβα-
ρή παράβαση, (β) σοβαρή παράβαση και (γ) ελαφρά πα-
ράβαση. Η σοβαρότητα µίας παράβασης καθορίζεται µε
βάση τα εξής κριτήρια:
α. την αλλοίωση των δεδοµένων της εξέτασης και κυ-

ρίως του αποτελέσµατος των εξετάσεων υποψήφιων ο-
δηγών ή οδηγών, 
β. τη δηµιουργία εµποδίων σε οποιοδήποτε στάδιο της

διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών,
γ. την παρέµβαση οποιασδήποτε µορφής στη διενέρ-

γεια των εξετάσεων,
δ. τη δηµιουργία εµποδίων στην άσκηση της εποπτείας

και του ελέγχου,
ε. την παραποίηση των παραστατικών και των εγγρά-

φων που σχετίζονται µε τις εξετάσεις,
στ. τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε παθητική

ή ενεργητική δωροδοκία,
ζ. κάθε άλλη παρέµβαση που δεν εµπίπτει στις ανωτέ-

ρω περιπτώσεις.
6. Ανάλογα µε την κατάταξη κάθε παράβασης, επιβάλ-

λονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
α. για πολύ σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετο-

χής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς από ένα (1) έως τρία (3) έτη,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: αποµάκρυν-

ση για δύο (2) έως έξι (6) έτη από το έργο της επιτήρη-
σης,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς

του από δύο (2) έως έξι (6) έτη,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από

δύο (2) έως έξι (6) έτη,
εε) στον εξεταστή: αποµάκρυνση από το έργο της δο-

κιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς από δύο (2) έως
έξι (6) έτη,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από το έργο της

αξιολόγησης από ένα (1) έως τρία (3) έτη,
β. για σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετο-

χής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: µη δυνατό-

τητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση από ένα (1) έως
δύο (2) έτη,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς

του από ένα (1) έως δύο (2) έτη,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από

ένα (1) έως δύο (2) έτη,
εε) στον εξεταστή:  αποµάκρυνση από το έργο της δο-

κιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς από ένα (1) έως
δύο (2) έτη,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από τη διαδικα-

σία αξιολόγησης των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες

προσόντων και συµπεριφοράς από έξι (6) µήνες έως ένα
(1) έτος,
γ. για ελαφρά παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετο-

χής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: µη δυνατό-

τητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση από έξι (6) µή-
νες έως ένα (1) έτος,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς

του από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από

έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
εε) στον εξεταστή: αποµάκρυνση από το έργο της δο-

κιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς από έξι (6) µήνες
έως ένα (1) έτος,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από τη διαδικα-

σία αξιολόγησης των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες
προσόντων και συµπεριφοράς από τρεις (3) έως έξι (6)
µήνες.

7. Εκτός από τις κυρώσεις της παραγράφου 6 επιβάλ-
λονται σωρευτικά και τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
α. για πολύ σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από πεντακόσια (500) έως

χίλια (1.000) ευρώ,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από χίλια

(1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,  
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από χίλια (1.000) έως

δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,  
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από δύο χιλιάδες (2.000) έως

έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,  
εε) στον εξεταστή: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες

(2.000) ευρώ,  
στστ) στον αξιολογητή: από πεντακόσια (500) έως χί-

λια (1.000) ευρώ.  
β. για σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από διακόσια (200) έως πε-

ντακόσια (500) ευρώ,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από τετρα-

κόσια (400) έως χίλια (1.000) ευρώ,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από τετρακόσια (400) έ-

ως χίλια (1.000) ευρώ,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από χίλια (1.000) έως δύο χι-

λιάδες (2.000) ευρώ,
εε) στον εξεταστή :από τετρακόσια (400) έως χίλια

(1.000) ευρώ,
στστ) στον αξιολογητή: από διακόσια (200) έως πεντα-

κόσια (500) ευρώ,
γ. για ελαφρά παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από εκατό (100) έως διακό-

σια (200) ευρώ,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από διακό-

σια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από διακόσια (200) έως

τετρακόσια (400) ευρώ,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από εξακόσια (600) έως χίλια

(1.000) ευρώ,
εε) στον εξεταστή: από διακόσια (200) έως τετρακόσια

(400) ευρώ,
στστ) στον αξιολογητή: από εκατό (100) έως διακόσια

(200) ευρώ.
8. Σε περίπτωση που διαπράχθηκαν περισσότερα του
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ενός πειθαρχικά παραπτώµατα, επιβάλλεται κατά συγ-
χώνευση µία συνολική ποινή, αποτελούµενη από διοικη-
τική κύρωση και διοικητικό πρόστιµο, κατά την επιµέτρη-
ση της οποίας λαµβάνεται υπόψη από το Πειθαρχικό Όρ-
γανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Για την εκτίµηση της βαρύτητας τέλεσης όλων των πει-
θαρχικών παραπτωµάτων, το Πειθαρχικό Όργανο αξιο-
λογεί τη βλάβη που προκλήθηκε στη διαδικασία των εξε-
τάσεων, τον βαθµό δόλου ή αµέλειας του παραβάτη, κα-
θώς και τα µέσα και τον τρόπο που συνόδευαν την τέλε-
ση της παράβασης.

9. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών οι διοικη-
τικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιµα διαµορφώνο-
νται ως εξής:
α. Διοικητικές κυρώσεις:
αα) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις

ελαφρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που
επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κα-
τατάσσονται στις σοβαρές παραβάσεις,
ββ) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις

σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που
επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κα-
τατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,
γγ) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις

πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι, κατά
περίπτωση, η οριστική αφαίρεση της άδειας ή η οριστική
αποµάκρυνση από το έργο ή η οριστική απαγόρευση
συµµετοχής στις εξετάσεις.
β. Διοικητικά πρόστιµα:
αα) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις

ελαφρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτά που
επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κα-
τατάσσονται στις σοβαρές παραβάσεις,
ββ) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις

σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που
επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κα-
τατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,
γγ) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις

πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται στο τριπλά-
σιο.

10. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 8 του
άρθρου 4, πέραν του ότι, οι υποψήφιοι που έχουν κάνει
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε αυτές τις σχολές
οδηγών, δεν µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις,
αφαιρείται η άδεια της σχολής οδηγών για έναν (1) µή-
να. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται για πέ-
ντε (5) µήνες.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα εφοδιάζονται µε τον οπτι-
κοακουστικό εξοπλισµό καταγραφής της παραγράφου 9
του άρθρου 4, τέσσερις (4) το αργότερο µήνες από την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5. 

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και ένα
(1) µήνα µετά την έκδοση της απόφασης της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3, η δοκιµασία προσόντων και συµπε-
ριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως
εξής:
αα) από έναν εξεταστή, υποχρεωτικά µέσω κλήρωσης

από τους υφιστάµενους εξεταστές, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στην  Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση

του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, 
ββ) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή µέσα στο

εκπαιδευτικό όχηµα κατά τη διενέργεια του δευτέρου
σταδίου και µε τον υποψήφιο οδηγό µόνο του µέσα στο
εκπαιδευτικό όχηµα κατά τη διενέργεια του πρώτου στα-
δίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκ-
παιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο
εκπαιδευτικό όχηµα στο δεύτερο στάδιο εξέτασης, δεν
επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε
στον  υποψήφιο οδηγό µαθήµατα θεωρητικής και πρακτι-
κής εκπαίδευσης.  Στις νησιωτικές περιοχές, όπου λει-
τουργεί µόνο µία σχολή υποψήφιων οδηγών και οδηγών,
ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται
στο εκπαιδευτικό όχηµα κατά τη διάρκεια του δεύτερου
σταδίου εξέτασης, επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή ο-
δήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό µαθήµατα
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
γγ) τα δύο (2) στάδια της δοκιµασίας προσόντων και

συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα από
τους ίδιους εξεταστές. Κατά τα λοιπά, η δοκιµασία προ-
σόντων και συµπεριφοράς διενεργείται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση
του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.  
β. Έναν (1) µήνα µετά την έκδοση της απόφασης της

παραγράφου 2 του άρθρου 3 και έως τρεις (3) µήνες µε-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το έργο της δοκιµα-
σίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
και οδηγών διενεργείται ως εξής:
αα) από έναν (1) εξεταστή µε κύριο και αποκλειστικό

έργο, µέσω κλήρωσης από εξεταστές που ορίζονται
σύµφωνα µε την απόφαση του οικείου περιφερειάρχη
της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
ββ) κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται

στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2. 
γ. Τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος έως και την εφαρµογή της εποπτείας στο µεταβατι-
κό στάδιο, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συ-
µπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργεί-
ται ως εξής:
αα) η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς διενερ-

γείται σε δύο στάδια σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις πα-
ραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιµασίες
της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενερ-
γούνται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή σε
πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή
σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επι-
βάλλονται περιορισµοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των
υπόλοιπων οχηµάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των
ειδικών δοκιµασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του
ν. 2696/1999 (Α΄57),
ββ) κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται

στις υποπεριπτώσεις ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2 και αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2.
δ. Είκοσι (20) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων
και συµπεριφοράς διενεργούνται υποχρεωτικά µέσα σε
ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης
και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

3. Οι υφιστάµενοι εξεταστές που διενεργούν εξετά-
σεις σύµφωνα µε την παρ. 5 του Παραρτήµατος IV του
π.δ. 51/2012 µπορούν να διενεργούν εξετάσεις σε όλες
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τις κατηγορίες, µόνο αν αποκτήσουν αντίστοιχες  άδειες
οδήγησης µέσα σε ένα (1) έτος  από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες εποπτείας
στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα µέλη των
επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης µέχρι
την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµα-
τος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Μέχρι τη δηµιουργία των ειδικά διαµορφωµένων
χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών όλων των
κατηγοριών αδειών οδήγησης, οι ειδικές δοκιµασίες των
δικύκλων συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάµε-
νους χώρους.

6. Η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπερι-
φοράς για ανανέωση άδειας οδήγησης των κατόχων ά-
δειας οδήγησης του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/12 (Α΄101) πραγµα-
τοποιείται από τους υφιστάµενους εξεταστές, εφόσον η
αίτησή τους υποβάλλεται µέχρι τις 31.3.2019 στην αρµό-
δια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 11
Τροποποίηση του π.δ. 51/2012

Στο π.δ. 51/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
1. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:  
«β) «Μοτοποδήλατο»: είναι το ελαφρύ µηχανοκίνητο

δίκυκλο όχηµα κατηγορίας L1e ή το τρίκυκλο µοτοποδή-
λατο κατηγορίας L2e, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄
και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρ-
τηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 168/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  της 15ης
Ιανουαρίου 2013 (ΕΕ L 60).
γ) «Μοτοσικλέτα»: είναι η δίκυκλη µοτοσικλέτα κατη-

γορίας L3e ή η δίκυκλη µοτοσικλέτα µε πλευρικό κάνι-
στρο (καλάθι) κατηγορίας L4e, όπως ορίζεται στις περι-
πτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του  άρθρου 4 και
στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 168/2013.
δ) «Μηχανοκίνητο τρίκυκλο»: είναι το µηχανοκίνητο

τρίκυκλο κατηγορίας L5e, όπως ορίζεται στην περίπτωση
ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι
του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 168/2013.
ε) «Ελαφρύ τετράκυκλο»: είναι το ελαφρύ τετράκυκλο

κατηγορίας L6e, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 2 του  άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 168/2013. η) «Τετράκυκλο»: εί-
ναι το (βαρύ) τετράκυκλο κατηγορίας L7e, όπως ορίζεται
στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και
στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ.
168/2013.»

2. Η περίπτωση στ΄ παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«στ) «Λόγος ισχύος προς βάρος»: αναφέρεται στις
µοτοσικλέτες και είναι ο λόγος, ισχύς προς βάρος, όπου:
αα) ισχύς είναι η ισχύς (σε kW) που ορίζεται µε την έ-

γκριση τύπου της µοτοσικλέτας,
ββ) βάρος είναι η αριθµητική τιµή της µάζας της µοτο-

σικλέτας (σε kg) σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας
σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το Παράρτηµα Ι του Κανονι-
σµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 168/2013.»

3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Κατηγορία Α2: µοτοσικλέτες µέγιστης ισχύος 35
kW και µε λόγο ισχύος προς βάρος µικρότερο από 0,2
kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης µοτο-
σικλέτας ισχύος µεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος
της διασκευασθείσας µοτοσικλέτας.»

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, όπως τροποποιή-
θηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018
(Α΄ 178), η φράση «Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας
οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την
ηµεροµηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:»
αντικαθίσταται από την εξής φράση:

«Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επι-
τρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε, όχι όµως πριν από το
δίµηνο το οποίο προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης της,
εφόσον ο κάτοχος της άδειας:»

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Εναλλακτικά, για τους κατόχους άδειας οδήγησης
των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
πλην αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 3, οι ο-
ποίοι αιτούνται ανανέωση άδειας οδήγησης πριν τη λήξη
της διοικητικής ισχύος της, ως έναρξη της διοικητικής ι-
σχύος της νέας άδειας, δύναται να είναι οποιαδήποτε η-
µεροµηνία επιθυµούν και δηλώνουν στην αρµόδια Υπη-
ρεσία, µεταξύ της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης
ανανέωσης µε τα δικαιολογητικά µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης της προηγούµενης άδειας.»

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:

«Η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφο-
ράς για τους κατόχους άδειας οδήγησης του πρώτου και
του δεύτερου εδαφίου διεξάγεται µέσα σε ειδικά δια-
µορφωµένους – χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και ε-
ξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγο-
νται κατάλληλα από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών
και Επικοινωνιών.»

7. Στο άρθρο 14 µετά τις λέξεις «µε τη µορφή κωδικών
αριθµών» προστίθενται οι λέξεις «και γραµµάτων».

Άρθρο 12
Τροποποίηση της Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013

απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων

Στο άρθρο 21 της υπ’ αριθµ. 50984/7947/2013 απόφα-
σης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Τα µέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητι-
κής εξέτασης είναι υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικεί-
ας περιφερειακής ενότητας των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ και ορίζονται µε απόφαση του οικείου περιφερειάρ-
χη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ι-
σχύος µε τα στοιχεία των µελών των εξεταστικών επι-
τροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης. Τα µέλη
των εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής
εξέτασης δεν συµµετέχουν ως εξεταστές στο έργο της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.»
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Άρθρο 13
Οικονοµικά θέµατα αδειών οδήγησης

1. Τα εξέταστρα για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκι-
µασία προσόντων και συµπεριφοράς, τα οποία προβλέ-
πονται στον πίνακα 3 του Παραρτήµατος VI της
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται στο
ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ. Το 1/3 του ποσού του
προηγούµενου εδαφίου αποδίδεται στην περιφέρεια
στην οποία πραγµατοποιείται η θεωρητική εξέταση και η
δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς και διατίθεται
αποκλειστικά για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών
που αφορούν τις εξετάσεις και τη διενέργεια δοκιµασιών
προσόντων και συµπεριφοράς, ιδίως για τους οδηγούς
που έχουν συµπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, ε-
κτός από την καταβολή αµοιβών ή αποζηµιώσεων σε ε-
ξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αξιολογητές
και επόπτες.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 52 του
ν. 4155/2013 (Α΄120) καταργείται. 

Άρθρο 14
Συνοδευόµενη οδήγηση

1. Για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συ-
µπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, καθιερώνεται
ολοκληρωµένο σύστηµα συνοδευόµενης οδήγησης κα-
τηγορίας Β που περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή

υποψήφιων οδηγών, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 20 της
Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιµασία

προσόντων και συµπεριφοράς, 
γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Με-

ταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου, µε την οποία
βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση µε συνοδεία
οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
αα) είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,
ββ) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) του-

λάχιστον έτη,
γγ) δεν έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθ-

µός ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδη-
γών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
(Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. Τα οχή-
µατα, όταν χρησιµοποιούνται για συνοδευόµενη οδήγη-
ση φέρουν ειδικό διακριτό σήµα στον οπίσθιο ανεµοθώ-
ρακα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του σήµατος και
οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση µη τοποθέτησής
του.

2. Η άδεια οδήγησης χορηγείται µε τη συµπλήρωση
των δεκαοκτώ (18) ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει
υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται
βαθµοί ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Ο-
δηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
(Σ.Ε.Σ.Ο.).
Ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της

συνοδευόµενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφα-
λιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των ο-

χηµάτων. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την α-
σφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωµατικής βλά-
βης ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβανοµένης και της
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Τα ανω-
τέρω περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
που προσκοµίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγη-
ση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
και την έναρξη της συνοδευόµενης οδήγησης.
Η νόµιµη οδήγηση από ανήλικο υποψήφιο ασφαλισµέ-

νο οδηγό οχήµατος δεν αποτελεί λόγο λύσης ή µερικής
αναστολής ισχύος της σύµβασης ασφάλισης οχήµατος,
εφόσον διαθέτει το παραπάνω ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

3.  Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλο-
νται στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς και στους
συνοδούς σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του
ν. 2696/1999 κατά τη συνοδευόµενη οδήγηση, οι όροι και
οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 15

1. α. Καθορίζεται από την 1η Μαΐου 2018 έως τρεις (3)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µηνιαία α-
ποζηµίωση ύψους διακοσίων σαράντα (240) ευρώ για
τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4402/2016 (Α΄121).
β. Το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγ-

χος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγµατοποιείται
µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπη-
ρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπε-
ρωριακή απασχόληση.
γ. Το οριζόµενο ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο

αριθµός των συµµετοχών κάθε υπαλλήλου, στην πρακτι-
κή εξέταση, δεν θα είναι µικρότερος των έξι (6) µηνιαί-
ως.
δ. Σε περίπτωση µικρότερου αριθµού συµµετοχών το

παραπάνω ποσό περιορίζεται αναλόγως.
ε. Οι εξεταστές-υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρ-

χουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγµατοποιούν και πε-
ρισσότερες των έξι (6) συµµετοχών. Για τις πέραν του α-
ριθµού των έξι (6) συµµετοχών στο έργο της πρακτικής
εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, δεν καταβάλλεται α-
ποζηµίωση.
στ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-

δοµών και Μεταφορών µπορεί να παρατείνεται η προθε-
σµία του πρώτου εδαφίου σε συγκεκριµένες Περιφέρει-
ες ή Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, αν για αντικει-
µενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η προσαρµογή στο
νέο σύστηµα διενέργειας των εξετάσεων, για το απολύ-
τως αναγκαίο χρονικό διάστηµα µέχρι την προσαρµογή
στο νέο σύστηµα διενέργειας εξετάσεων.

2. Η διδασκαλία µαθηµάτων κυκλοφοριακής αγωγής
και οδικής ασφάλειας στα σχολεία της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της επικράτειας, σε
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και σε άλλους κοινω-
νικούς φορείς, επιτρέπεται να διενεργείται και από τους
υφιστάµενους εξεταστές υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
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ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδι-
κασία µε τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία στα σχολεία
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
επικράτειας από τους συµµετέχοντες εξεταστές του
προηγούµενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρόπο και
τη διαδικασία µε τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία σε
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και σε άλλους κοινω-
νικούς φορείς από τους συµµετέχοντες εξεταστές του
πρώτου εδαφίου, η ύλη, το πρόγραµµα και κάθε άλλο θέ-
µα που σχετίζεται µε την εκπαίδευση των υφιστάµενων
εξεταστών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών υποχρεούνται να
αναρτούν στην ιστοσελίδα τους πίνακες µε αριθµητικά
στοιχεία υποψηφίων οδηγών και ποσοστών επιτυχίας α-
νά σχολή και ανά κατηγορία άδειας οδήγησης, µετά την
οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι γλώσσες στις οποίες µεταφράζεται
και διατίθεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης και ε-
ξέτασης, και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης επιτρέπε-
ται η χρήση διερµηνέα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέγει
ο εξεταζόµενος, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον ίδιο.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του
ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθεται η φράση «και µε δια-
τήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224). Η προσωπική διαφορά του προηγούµενου εδα-
φίου µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση
των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επι-
δόµατος θέσης ευθύνης και της προωθηµένης εξέλι-
ξης.».

Άρθρο 17
Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου

Υποδοµών και Μεταφορών 

1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 (Α΄289) α-
ντικαθίσταται µε τον τίτλο «Σώµα Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών» και στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου η φρά-
ση «στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνι-
στάται Σώµα Επιθεωρητών –Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) Υπουρ-
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών υπαγόµενο απευθεί-
ας στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» αντικα-
θίσταται µε τη φράση «στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών συνιστάται Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών
Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.) που υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών».

2. Οι λοιπές, πλην της παραγράφου 1, παράγραφοι του
άρθρου 19 του ν. 2671/1998 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. α. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών
έχει αρµοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στις υπηρεσίες της

Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών, στους εποπτευόµενους φορείς
που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα µεταφορών και
στις υπηρεσίες των περιφερειών της Χώρας που παρέ-
χουν υπηρεσίες ευθύνης της Γενικής Γραµµατείας Μετα-
φορών, καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα στον
οποίο έχει ανατεθεί έργο που άπτεται του αντικειµένου
της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών.
β. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών έχει

αρµοδιότητα να ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διατά-
ξεων του ν. 4530/2018 (Α΄59), και ειδικότερα της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 12, της παραραγράφου 11 του
άρθρου 13 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο-
ρίζεται κλιµάκιο ελέγχου αποτελούµενο από υπαλλή-
λους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Ο Γενι-
κός Επιθεωρητής εκδίδει τις απαιτούµενες εντολές ε-
λέγχου και συγκροτεί τα επιµέρους µικτά κλιµάκια ελέγ-
χου, αποτελούµενα από έναν Επιθεωρητή – Ελεγκτή του
Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και τους απαραίτητους σε κάθε περίπτωση υ-
παλλήλους του κλιµακίου ελέγχου του προηγούµενου ε-
δαφίου και τους εφοδιάζει µε τα σχετικά δελτία ελέγ-
χου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιθεωρητή, ορίζο-
νται κλιµάκια ελέγχου αποτελούµενα από υπαλλήλους
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για να συν-
δράµουν στο ελεγκτικό έργο του Σώµατος, σε περίπτω-
ση εκτεταµένων τακτικών και εκτάκτων ελέγχων στους
φορείς και τοµείς αρµοδιότητας της περίπτωσης α΄ της
ίδιας παραγράφου.»

3. Σκοπός των επιθεωρήσεων, των τακτικών και έκτα-
κτων ελέγχων και των ερευνών που διενεργεί το
Σ.Ε.Ε.ΜΕ. είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών της παραγράφου
2, ο εντοπισµός φαινοµένων αδιαφάνειας, διαφθοράς
και αναποτελεσµατικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς
και η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δηµό-
σιο συµφέρον.

4. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών α-
ποτελείται από τον Γενικό Επιθεωρητή και σαράντα (40)
Επιθεωρητές – Ελεγκτές.

5. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι µόνιµος υπάλληλος
ή υπάλληλος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κάτοχος διπλώµατος οποιασδήποτε ειδι-
κότητας των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχο-
λών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή πτυχίου ισότιµου και αντίστοι-
χου των αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδα-
πής, καθώς και οποιουδήποτε πτυχίου-διπλώµατος Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. 
Ο Γενικός Επιθεωρητής διακρίνεται για την επαγγελ-

µατική του κατάρτιση, το ήθος του, την άσκηση διοικητι-
κών καθηκόντων, την ικανότητα στη γρήγορη και διεισ-
δυτική διάγνωση των προβληµάτων που παρουσιάζονται
για το ελεγκτικό έργο, στην αντικειµενική κριτική των
λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα αυτά και ιδίως
στην ικανότητα και εµπειρία διενέργειας ελέγχων και ε-
πιθεωρήσεων. Ο Γενικός Επιθεωρητής απαιτείται να έχει
τα προσόντα, προκειµένου να επιλεγεί Προϊστάµενος
Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υπηρεσίας.
β) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. είναι µό-

νιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε
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βαθµό Α΄ ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µε βαθµό Α΄ και
εξαετή τουλάχιστον ενεργό υπηρεσία µετά την αποφοί-
τησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµα-
τική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος
τους.

6. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται ύστερα από ι-
διαίτερη δηµόσια πρόσκληση και δηµοσίευση σε 2 ηµε-
ρήσιες εφηµερίδες και κατόπιν προηγούµενης συνέντευ-
ξης ενώπιον τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής, η ο-
ποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών. Ο Γενικός Επιθεωρητής του
Σ.Ε.Ε.ΜΕ. τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Υπο-
δοµών και Μεταφορών µε πενταετή θητεία και µε δυνα-
τότητα ανανέωσης µε την ίδια διαδικασία. Πειθαρχικός
Προϊστάµενος του Γενικού Επιθεωρητή είναι ο Υπουρ-
γός Υποδοµών και Μεταφορών.
β) Για την επικουρία του Γενικού Επιθεωρητή συνιστώ-

νται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συ-
νεργατών. Οι ανωτέρω υπάγονται απευθείας στον Γενικό
Επιθεωρητή και προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της ο-
ποίας δεν µπορεί να υπερβεί τη θητεία του Γενικού Επι-
θεωρητή, εντός της οποίας προσλήφθηκαν. Για τη διαδι-
κασία πλήρωσης των θέσεων, τα τυπικά προσόντα, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφαρµόζονται κατ’ ανα-
λογία οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59). Για τη µισθολογική κατάταξη των
ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).

7. α) Η κάλυψη των θέσεων των Επιθεωρητών-Ελε-
γκτών γίνεται είτε µε απόσπαση από τακτικούς  υπαλλή-
λους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς
και από φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υπο-
δοµών, είτε µε απόσπαση τακτικών υπαλλήλων από άλ-
λα Υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού, καθώς και από ανώνυµες εται-
ρείες του ν. 3429/2005 (Α΄314).
β) Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές που προέρχονται από

το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και από
φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, αποσπώνται στο Σώµα Επιθε-
ωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών µε απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από δηµό-
σια ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς υποβολή υποψηφιοτήτων.
γ) Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές που προέρχονται από

άλλα υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθµού και εταιρείες του
ν. 3429/2005 αποσπώνται στο Σώµα Επιθεωρητών –Ελε-
γκτών Μεταφορών µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού, ύστερα από δηµόσια  ανακοίνωση - πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή υποψηφιο-
τήτων. Στην περίπτωση των αποσπάσεων από Ο.Τ.Α α΄
και β΄ βαθµού απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του οι-
κείου Ο.Τ.Α..
δ) Η απόσπαση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών στο Σώµα

Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών, η οποία είναι υ-
ποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου, διενεργεί-
ται χωρίς τη γνώµη του Υπηρεσιακού ή άλλου Συµβουλί-
ου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
διαρκεί τρία (3) έτη και παρατείνεται για µία ή περισσό-
τερες τριετίες, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Για

την παράταση της απόσπασης του Επιθεωρητή-Ελεγκτή
κατά το προηγούµενο εδάφιο απαιτείται θετική εισήγηση
του Γενικού Επιθεωρητή του Σώµατος.
ε) Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών στο Σώ-

µα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών λήγει για τους
υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
και για τους λοιπούς υπαλλήλους µε απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή ή ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου, εφόσον ο Γενικός Επιθεωρητής
κρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο της υπό-
θεσης που του έχει ανατεθεί και έχει παραδώσει την τε-
λική έκθεσή της.

8. α) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και το υπόλοιπο προ-
σωπικό λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές, τα επιδόµατα,
καθώς και  τις  λοιπές παροχές και τις πάγιες αποζηµιώ-
σεις της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τις προϋπο-
θέσεις χορήγησής τους.
β) Η καταβολή των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας

αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του Γενι-
κού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών- Ελεγκτών και των υ-
παλλήλων που παρέχουν γραµµατειακή –διοικητική και
λοιπή υποστήριξη, βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών. 

9. α) Για τη νοµική υποστήριξη του έργου του Σώµατος
συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη ε-
ντολή. 
β) Η πλήρωση των θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη ε-

ντολή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δι-
κηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄208). Οι αποδοχές των δικη-
γόρων καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015.

10. α) Για τη γραµµατειακή - διοικητική υποστήριξη του
έργου του Σώµατος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Μεταφο-
ρών συνιστώνται µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφο-
ρικής,  τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,
δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέ-
ων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και
τρεις (3) θέσεις  του κλάδου ΥΕ Επιµελητών. 
β) Η πλήρωση των θέσεων κλάδων και κατηγοριών υ-

παλλήλων για τη γραµµατειακή - διοικητική υποστήριξη
και τη λοιπή υποστήριξη του έργου του Σώµατος Επιθεω-
ρητών - Ελεγκτών, γίνεται µε απόσπαση µόνιµων ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υ-
παλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
και των φορέων που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, καθώς και µε απόσπαση υπαλ-
λήλων από άλλα Υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και από ανώ-
νυµες εταιρείες του ν. 3429/2005.
γ) Η απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. των υπαλλήλων κλάδων

και κατηγοριών της περίπτωσης α΄ της παρούσας παρα-
γράφου, οι οποίοι προέρχονται από το Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών, καθώς και  από φορείς που υπά-
γονται στην εποπτεία του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών, διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υπο-
δοµών και Μεταφορών, ύστερα  από  δηµόσια ανακοίνω-
ση - πρόσκληση ενδιαφέροντος.
δ) Η απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. των υπαλλήλων κλάδων

και κατηγοριών της περίπτωσης α΄ της παρούσας παρα-
γράφου, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Υπουργεία, δη-
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µόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και ανώνυµες εταιρείες του ν. 3429/2005, διε-
νεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Στην περίπτωση των αποσπάσεων από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του οικείου
Ο.Τ.Α..

11. Το προσωπικό του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών Μεταφορών για όσο χρόνο υπηρετεί στο Σώµα, υ-
πάγεται στο πειθαρχικό συµβούλιο του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών.

12. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί το Σώµα,
προΐσταται των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, είναι πειθαρ-
χικώς προϊστάµενός τους και εκδίδει τις εντολές επιθε-
ώρησης, ελέγχου και έρευνας. Ο Γενικός Επιθεωρητής
µπορεί να αναπληρώνεται από Επιθεωρητή – Ελεγκτή
που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών.
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής αξιολογεί τους Επιθεωρη-

τές – Ελεγκτές, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του
Σώµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

13. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώ-
ρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές – Ελεγκτές
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εντολή του Υπουργού Υπο-
δοµών και Μεταφορών. Διενέργεια ελέγχου ή έρευνας
µπορεί να ζητήσει και ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας
Διοίκησης.
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέµει τις εντολές σε Ε-

πιθεωρητή – Ελεγκτή ή σε κλιµάκιο Επιθεωρητών – Ελε-
γκτών ή σε µικτό κλιµάκιο και παρακολουθεί την έγκαιρη
εκτέλεσή τους. Με την εντολή καθορίζει το χρόνο µέσα
στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και η υποβο-
λή της έκθεσης.

14. Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές – Ελε-
γκτές του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. για την εκπλήρωση του έργου τους
έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους συναφείς µε τη φύση
του ελέγχου φακέλους, συµπεριλαµβανοµένων και των
απορρήτων, εκτός και αν αναφέρονται σε  ζητήµατα  τα
οποία ανάγονται  στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής,
την εθνική άµυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεω-
ρητές – Ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι ελεγχόµενες υ-
πηρεσίες και οι ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν όλα τα α-
παραίτητα για το έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών
στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες, να συνεργάζο-
νται καλόπιστα κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να
τους διευκολύνουν µε κάθε τρόπο. 
Η άρνηση, η µη χορήγηση πληροφοριών ή στοιχείων, η

απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορή-
γηση εν γνώσει ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων
και γενικά η παρακώλυση και η παραπλάνηση του έργου
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών συνιστά αυτοτελές πει-
θαρχικό παράπτωµα για το οποίο µπορεί να επιβληθεί µια
από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ έ-
ως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26). 

15. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές –Ε-
λεγκτές του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτή-
των τους είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά το άρ-
θρο  34 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

β) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί µη σύννοµη συµπε-
ριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης ή ι-
διώτη, η έκθεση του Επιθεωρητή – Ελεγκτή διαβιβάζεται
στο αρµόδιο όργανο µε πρόταση για άσκηση πειθαρχι-
κού ελέγχου ή για λήψη άλλων µέτρων. Αν προκύψουν
αποχρώσες ενδείξεις ποινικού αδικήµατος από λειτουρ-
γό ή υπάλληλο της ελεγχόµενης υπηρεσίας, ή από ελεγ-
χόµενο ιδιώτη η έκθεση του Επιθεωρητή – Ελεγκτή δια-
βιβάζεται στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.
γ) Μετά το τέλος της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της

έρευνας ο Επιθεωρητής – Ελεγκτής υποβάλλει στο Γενι-
κό Επιθεωρητή τεκµηριωµένη έκθεση, στην οποία περι-
λαµβάνονται οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι
προτάσεις για ενδεχόµενες βελτιώσεις ή απλουστεύ-
σεις. Ο Γενικός Επιθεωρητής γνωστοποιεί το πόρισµά
του στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και στον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και ενηµερώνει
τις υπηρεσίες ή τους ιδιώτες στους  οποίους έγινε η επι-
θεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα και, εφόσον διαπιστώσει
παράνοµη συµπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέ-
λους διοίκησης ή ιδιώτη, προτείνει την άσκηση πειθαρχι-
κής δίωξης.
δ) Οι υπηρεσίες ή οι ιδιώτες µετά την ενηµέρωσή τους

από τον Γενικό Επιθεωρητή, υποχρεούνται να αναφέ-
ρουν, το ταχύτερο δυνατόν, στον Γενικό Επιθεωρητή και
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών τις ενέργειες
στις οποίες έχουν προβεί για την υλοποίηση των προτά-
σεων της έκθεσης ή και του πορίσµατος.

16. α) Οι υπηρετούντες στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και οι υπάλλη-
λοι των παραγράφων 2β και 2γ που συµµετέχουν στο ε-
λεγκτικό έργο οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για θέµα-
τα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα ή εµπιστευτικά α-
πό τις κείµενες διατάξεις, για τα θέµατα των αρµοδιοτή-
των του Σώµατος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και µετά
την αποχώρησή τους από το Σ.Ε.Ε.ΜΕ..
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές

του Σώµατος και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2β και
2γ που συµµετέχουν στο ελεγκτικό έργο δεν εξετάζο-
νται και δεν διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατ’ εξαίρεση, διώκο-
νται για  παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών
και των στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για παράβαση
του καθήκοντος εχεµύθειας,  καθώς και για την εκ δόλου
παράβαση του καθήκοντός τους.
γ) Αν ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελε-

γκτές και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2β και 2γ που
συµµετέχουν στο ελεγκτικό έργο διώκονται ή ενάγονται
για πράξεις στις οποίες έχουν προβεί ή για παραλείψεις
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τους παρέχε-
ται η δυνατότητα να παρίστανται ενώπιον των δικαστη-
ρίων από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους (Ν.Σ.Κ.), µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα
θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. 

17. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ο Κανονισµός Λειτουρ-
γίας του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών και καθορίζεται κάθε
άλλο συναφές θέµα για τη λειτουργία του.
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Άρθρο 18

Δαπάνες του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωµά-
των Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνι-
κού Δηµοσίου Α.Ε. (Ε.Ε.Δ.Δ.Π. και Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)», οι ο-
ποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2017, δεν πά-
σχουν ακυρότητας, λόγω µη έγκρισης του Προϋπολογι-
σµού του από το εποπτεύον Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών, όπως αυτός διαµορφώθηκε κατά την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του
ν. 4270/ 2014.

Άρθρο 19
Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (A΄ 169) ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπαίθριος σταθµός χαρακτηρίζεται χώρος χρησιµο-
ποιούµενος δια την στάθµευση, ολική ή µερική διηµέρευ-
ση ή διανυκτέρευση πέντε (5) αυτοκινήτων και άνω.»

Άρθρο 20
Τροποποίηση των νόµων 3897/2010 (Α΄208), 

4530/2018 (Α΄59) και του π.δ. 595/1984 (Α΄218)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «Αίτηση υποβαλλόµενη
µετά το πέρας της ανωτέρω ηµεροµηνίας θεωρείται εκ-
πρόθεσµη και δεν εξετάζεται» διαγράφεται.

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208), όπως ισχύει, µετά τη φράση «του άρθρου 4 του
ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί.» προστί-
θενται τα παρακάτω εδάφια:

«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων των ο-
ποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύ-
νανται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019 να αιτηθούν νέας
άδειας λειτουργίας στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον,
πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκα-
ταστήσουν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυ-
ση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποί-
ηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία
τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και
στ΄.
Η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των ε-
γκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής
απόφασης 59555/2459/26.9.2000  (Β΄ 1261) όπως ισχύ-
ει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση µεταβολών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ.
1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά
περίπτωση, όπως ισχύουν.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208), όπως ισχύει, µετά τη φράση «µε την προσθήκη
των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων µέτρων της παρούσας,
καθώς και των µέτρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, ό-
πως ισχύει.» προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

«Σε περίπτωση που µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
και µέσο, η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της Περιφερειακής Ενότητας ενηµερωθεί ότι στε-
γάζονται νέες χρήσεις µετά την 30ή  Οκτωβρίου 2018,
τουλάχιστον µίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο

στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), συ-
µπεριλαµβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και ξενοδο-
χείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που κατα-
λαµβάνει το πρατήριο υγρών καυσίµων ή ο σταθµός αυ-
τοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένος µε αντλίες υ-
γρών καυσίµων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα
και εγγράφως τον εκµεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου
υγρών καυσίµων ή σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρή-
σης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών καυσίµων, για την
υποχρέωση εφαρµογής και εγκατάστασης των ειδικών
µέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίη-
ση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία
τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και
στ΄. Η µη συµµόρφωση του εκµεταλλευτή στην παραπά-
νω υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, τιµωρείται
µε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και µε σφράγιση
των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) µηνών από την ηµερο-
µηνία της έγγραφης ενηµέρωσής του.»

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, προστίθενται τα πα-
ρακάτω εδάφια:

«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων των ο-
ποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύ-
νανται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019 να αιτηθούν νέας
άδειας λειτουργίας στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την
αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα
ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφα-
λούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφω-
να µε τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄.
Η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των ε-
γκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της
υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000  (Β΄ 1261)
όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση µεταβολών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του
π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), κα-
τά περίπτωση, όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση που µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο

και µέσο, η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της Περιφερειακής Ενότητας ενηµερωθεί ότι υφί-
σταται νέο κτίριο ή χώρος µετά τη 10η Δεκεµβρίου 2018
µε χρήση µίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄
της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), µε
χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόµων, σε απόστα-
ση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από πρατήριο υ-
γρών καυσίµων ή σταθµό αυτοκινήτων εξοπλισµένο µε
αντλίες υγρών καυσίµων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώ-
νει άµεσα και εγγράφως τον εκµεταλλευτή του ως άνω
πρατηρίου υγρών καυσίµων ή σταθµού αυτοκινήτων δη-
µόσιας χρήσης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών καυσί-
µων, για την υποχρέωση εφαρµογής και εγκατάστασης
των ειδικών µέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της
ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελα-
χιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λει-
τουργία τους, σύµφωνα µε τις  ανωτέρω υποδείξεις α΄ έ-
ως και στ΄. Η µη συµµόρφωση του εκµεταλλευτή στην
παραπάνω υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, τι-
µωρείται µε αφαίρεση  της άδειας λειτουργίας και µε
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) µηνών από
την ηµεροµηνία της έγγραφης ενηµέρωσής του.»
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5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 3897/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄59), η φράση «αποµα-
κρύνονται µέσα σε οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος
του ν. 3897/2010.» αντικαθίσταται από την φράση «παύ-
ουν να λειτουργούν µε προσωρινή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας τους».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄59) κα-
ταργείται.

7. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του
π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:

«Οµοίως, το περίβληµα του αµιγούς διανοµέα υγραε-
ρίου που πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδη-
γιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισµού υπό
πίεση και διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συµµόρφω-
σης, σύµφωνα µε το ΕΝ 14678-1:2013, δεν αποτελεί χα-
ρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου, σύµφωνα µε το ε-
δάφιο γγ΄ της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1, για την τή-
ρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4070/2012 (A΄ 82)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑµΕΑ αποσύρονται από την κυκλο-
φορία µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών. Με απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να
τροποποιείται ο χρόνος απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Συνιστάται ανά διετία, µέσα στο πρώτο δίµηνο του
πρώτου έτους, στην έδρα κάθε περιφέρειας ή, για τις νη-
σιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της οικείας περιφέρειας, πειθαρχικό συµβούλιο µε
διετή θητεία, το οποίο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της
τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά µε την πα-
ράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παρα-
πτώµατα των οδηγών, των ιδιοκτητών και των εκµεταλ-
λευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται
από το πειθαρχικό συµβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκίνητου.»

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 103 του
ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του ν. 4530/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Με-
ταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας ή
δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών της οικείας περιφέρειας για τις νησιωτικές
περιφέρειες του άρθρου 205 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), µε
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Πε-
ριφερειάρχη,».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 93 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση παραχώρησης της εκµετάλλευσης του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκµεταλλευτή,
που αποδεικνύεται από σχετική σύµβαση ή συµβολαιο-

γραφική πράξη, οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις
και πρόστιµα επιβάλλονται στον εκµεταλλευτή του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.»

Άρθρο 22
Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας

1. Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εί-
ναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται µε σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και
τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για
την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγα-
θών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφι-
στάµενες πρακτικές πολεοδοµικού και κυκλοφοριακού
σχεδιασµού, στα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια όλων
των βαθµίδων (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Τοπικά Χωρι-
κά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδοµικές Μελέτες Επέκτα-
σης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρµογής
(ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές µελέτες
που συσχετίζονται µε αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προ-
σαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Ανα-
πτυξιακές µελέτες) και ενσωµατώνει επιµέρους τοµεα-
κές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συµµετοχικές
διαδικασίες για την επιλογή των µέτρων παρέµβασης και
περιλαµβάνει µεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγη-
σής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται µε ορί-
ζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασµού και ανάπτυξης
της βιωσιµότητας του αστικού χώρου, µε κριτήρια κοινω-
νικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους
τους τρόπους και τα µέσα µεταφοράς στην περιοχή πα-
ρέµβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστι-
κές µεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσι-
µες για το σύνολο των χρηστών. Κατά την κατάρτιση του
ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέµατα που αφορούν δηµόσιες
µεταφορές, µη µηχανοκίνητα µέσα (πεζή µετακίνηση,
ποδήλατο), συνδυασµένες µεταφορές, οδική ασφάλεια,
διαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης, αστική εφοδια-
στική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συ-
στήµατα µεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους
πολίτες, πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες µεταφο-
ρές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιµατικό σχε-
διασµό του δηµόσιου χώρου, και δίδεται έµφαση στη δι-
εύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασµό
µε την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθε-
ρων, κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συν-
δυάζοντας την πεζή κινητικότητα µε δίκτυα πράσινων υ-
ποδοµών, των δικτύων νερού (ρέµατα, ποτάµια, παράκτιες
ζώνες) και διαδροµών και την ολοκληρωµένη διαχείριση
του δηµόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιµώνται στρατηγι-
κά κείµενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την
ανάπτυξη των µεταφορών, την προώθηση της βιώσιµης κι-
νητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των
στόχων βιώσιµης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευ-
θύνσεις του ολοκληρωµένου χωρικού σχεδιασµού και α-
στικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και
κυκλικής οικονοµίας για τα θέµατα µεταφορών.

2. Το ΣΒΑΚ περιλαµβάνει: 
α) τα επιµέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία πε-

ριγράφονται οι συµµετοχικές διαδικασίες µε φορείς και
πολίτες, προσδιορίζονται τα εµπλεκόµενα µέρη, ο ρόλος
και ο τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάµε-
νη κατάσταση, τίθενται προτεραιότητες και στόχοι, ανα-
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πτύσσονται εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, λαµβά-
νοντας υπόψη τα δοµικά σχέδια χωρικής οργάνωσης
των ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανά-
πτυξης, καθώς και τα υπόλοιπα προαναφερόµενα στρα-
τηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και η µεθοδο-
λογία επιλογής του αποδοτικότερου, 
β) τα µέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς

υλοποίηση, τα οποία αφορούν είτε ρυθµίσεις πολεοδοµι-
κού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυµοτοµικές ρυθ-
µίσεις, είτε έργα υποδοµών είτε παρεµβάσεις για την α-
ναβάθµιση της λειτουργίας των συστηµάτων µεταφο-
ρών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συµ-
βάλουν στην προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικό-
τητας. Τα προτεινόµενα µέτρα λαµβάνουν υπόψη τις υ-
φιστάµενες και προωθούµενες χωρικές, κυκλοφοριακές
και συγκοινωνιακές ρυθµίσεις, καθώς και µελέτες που α-
φορούν την περιοχή παρέµβασης, 
γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδει-

κτικό προϋπολογισµό, τις πιθανές πηγές χρηµατοδότη-
σης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των προτεινόµε-
νων µέτρων παρέµβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονο-
διάγραµµα υλοποίησής τους και, 
δ) η µεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρµογής

των µέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.
3. Ως «Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από

την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή
τους έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:
α) συγκρότηση της Οµάδας Εργασίας της παραγρά-

φου 6,
β) ορισµός του δικτύου φορέων της παραγράφου 7,
γ) υπογραφή του συµφώνου συµµετοχής της παρα-

γράφου 8,
δ) δηµιουργία ιστοσελίδας της περίπτωσης δ΄ της πα-

ραγράφου 5,
ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης, όπως αυτά εξει-

δικεύονται στην  απόφαση της παραγράφου 12,
στ) κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της µεθοδολο-

γίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των µέτρων των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2.

4. Ως «Περιοχή Παρέµβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται πε-
ριοχή εντός των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνη-
σης της παραγράφου 5. Η περιοχή παρέµβασης µπορεί
να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων του φο-
ρέα εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυ-
πηρέτηση των πραγµατικών αναγκών κινητικότητας, ι-
δίως όταν πρόκειται για πολεοδοµικό συγκρότηµα απο-
τελούµενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υ-
πάρχουν έντονες ανάγκες περιαστικών µετακινήσεων.
Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης υποχρεού-
ται να απευθύνει σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της
περιοχής παρέµβασης πρόσκληση συµµετοχής στο δί-
κτυο φορέων της παραγράφου 7.

5. Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο Ο.Τ.Α. α΄ ή
β΄ βαθµού που είναι αρµόδιος για την περιοχή παρέµβα-
σης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 ή ο σύνδε-
σµος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συνι-
στάται κατά τις κείµενες διατάξεις για την κατάρτιση ενι-
αίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρµοδιότητάς τους ή τέλος, η
Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ). Έργο του φορέα εκ-
πόνησης είναι:

α) η συγκρότηση της οµάδας εργασίας της παραγρά-
φου 6 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) η πρόσκληση των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων

µερών για συµµετοχή στο δίκτυο φορέων της παραγρά-
φου 7, 
γ) η υπογραφή του συµφώνου συµµετοχής της παρα-

γράφου 8 και η κοινοποίησή του στις αρµόδιες υπηρε-
σίες, για αρχειοθέτηση και ανάρτηση στη σχετική ιστο-
σελίδα, 
δ) η δηµιουργία ιστοσελίδας αναφορικά µε το ΣΒΑΚ

που καταρτίζει, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική πλη-
ροφορία, συµπεριλαµβανοµένου του συµφώνου συµµε-
τοχής, καθώς και απόψεις των πολιτών ή/και όλων των ε-
µπλεκόµενων µερών, 
ε) η κοινοποίηση του ΣΒΑΚ στις αρµόδιες υπηρεσίες

της παραγράφου 9 και η έγκρισή του από τα αρµόδια όρ-
γανα του φορέα εκπόνησης, 
στ) η υλοποίηση και η παρακολούθηση εφαρµογής των

µέτρων που προτείνονται στο ΣΒΑΚ, 
ζ) η αξιολόγηση των µέτρων παρέµβασης του ΣΒΑΚ

και η σύνταξη της σχετικής διετούς έκθεσης προόδου µε
ανάρτησή της στην οικεία ιστοσελίδα, 
η) η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, όποτε κρίνε-

ται αναγκαίο, 
θ) η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ σύµφωνα µε την παράγρα-

φο 10, 
ι) η κοινοποίηση των εκθέσεων προόδου και των επι-

καιροποιηµένων σχεδίων δράσης της παραγράφου 2
στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8, 
ια) η γραµµατειακή υποστήριξη της οµάδας εργασίας

της παραγράφου 6, 
ιβ) η ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων εκ-

πόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών για την κατάρτι-
ση του ΣΒΑΚ.

6. Η οµάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους
του αρµόδιου φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5 και
επικουρικά, από στελέχη του δικτύου φορέων της παρα-
γράφου 7 µε γνώση και εµπειρία του αντικειµένου. Η ο-
µάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες,
µπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείµενες διατάξεις και α-
πό εξειδικευµένα στελέχη ή και εξωτερικούς συνεργά-
τες. Η οµάδα εργασίας είναι αρµόδια για:
α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 
β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συµµετεχό-

ντων του δικτύου φορέων στον φορέα εκπόνησης και τη
διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων µε αυ-
τούς, 
γ) τη συλλογή των διαθέσιµων στοιχείων που απαιτού-

νται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 
δ) τη συνεργασία µε τρίτα µέρη για την εκπόνηση επι-

µέρους µελετών του ΣΒΑΚ, όπου αυτές απαιτούνται, 
ε) τη συνεργασία µε το δίκτυο φορέων της παραγρά-

φου 7 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
7. Δίκτυο φορέων ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων

των εµπλεκόµενων µερών, όπως όµοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρµόδια επιµε-
λητήρια, εµπορικές και επαγγελµατικές ενώσεις και πε-
ριβαλλοντικοί σύλλογοι, κατά το περιεχόµενο του ΣΒΑΚ.
Κάθε εµπλεκόµενο µέρος συµµετέχει στις εργασίες του
δικτύου φορέων µε έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρω-
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τή του. Η συµµετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντι-
κή και η απουσία εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρα-
κωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων, εφ’ ό-
σον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των
συνεδριάσεών του. 

8. Σύµφωνο συµµετοχής: καταρτίζεται για τον σκοπό
της συνεργασίας µεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ
και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συµβολή ό-
λων των εµπλεκόµενων µερών του δικτύου στην ανά
στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο σύµφωνο
συµµετοχής περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία
του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συµφώνου
Συµµετοχής από τους εκπροσώπους των εµπλεκόµενων
µερών, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται α-
πό τον φορέα εκπόνησης, το Σύµφωνο Συµµετοχής δη-
µοσιοποιείται µέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του Δήµου ή της Περιφέρειας και κοινοποιείται
στις αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, στις αρµό-
διες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, κα-
θώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού αν ο φορέ-
ας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή σύνδεσµος
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή ΠΕΔ ή, εφόσον ο φορέας εκπόνησης
είναι Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
που εντάσσονται ή επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην πε-
ριοχή παρέµβασης.

9. Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από
τα αρµόδια όργανα του φορέα εκπόνησης. Μετά τη σύ-
νταξη του ΣΒΑΚ και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι δια-
βουλευτικές διαδικασίες, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται πριν α-
πό την έγκρισή του: 
α) στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών

και Μεταφορών για τον χαρακτηρισµό του ή µη ως ολο-
κληρωµένου σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
β) στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερι-

κών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και
Μεταφορών, για διατύπωση γνώµης,
γ) στις αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, σε ό-

λους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση
των µέτρων του ΣΒΑΚ ή και θα κληθούν µεταγενέστερα
να εγκρίνουν κατά την κείµενη νοµοθεσία τα µέτρα, έρ-
γα ή ρυθµίσεις που προτείνονται από το ΣΒΑΚ, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που προβλέπονται
στην απόφαση της παραγράφου 12. Σε κάθε περίπτωση,
για την έγκριση του ΣΒΑΚ λαµβάνονται υπόψη οι από-
ψεις και οι γνωµοδοτήσεις όλων των ανωτέρω φορέων.

10. Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ µπορεί να αναθεωρεί-
ται κάθε πέντε (5) έτη και πάντως όχι αργότερα από την
πάροδο δεκαετίας, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από τα πο-
ρίσµατα των εκθέσεων προόδου ή, εφόσον προκύψουν
νέα δεδοµένα και εξελίξεις, ιδίως ως προς τα θέµατα της
παραγράφου 2. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί ό-
σα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την έγκρισή του.

11. Τα προτεινόµενα µέτρα της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 2 και το σχέδιο δράσης της περίπτωσης γ΄
της ίδιας παραγράφου ενσωµατώνονται στις επιµέρους
τοµεακές πολιτικές των Ο.Τ.Α.. Αν για την υλοποίηση
προτεινόµενων µέτρων παρέµβασης απαιτούνται αλλα-
γές θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων, η υλοποίηση
των µέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές

δεν παρεµποδίζεται. Τα προτεινόµενα µέτρα ή έργα των
ολοκληρωµένων ΣΒΑΚ δύνανται να χρηµατοδοτούνται
από το συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και άλλα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και των κατά περί-
πτωση αρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µέσα σε τέσ-
σερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και ε-
ξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης
και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ και ορίζονται οι προθεσµίες
για τη γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών επί του
ΣΒΑΚ και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

13. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι φορείς
εκπόνησης της παραγράφου 5 που έχουν ήδη προκηρύ-
ξει ή αναθέσει σε τρίτους, µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο
τρόπο, την εκπόνηση µελετών ή την παροχή υπηρεσιών
για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, υποχρεούνται στην τήρη-
ση, κατ’ ελάχιστον, των διατάξεων της παραγράφου 9.
Σε κάθε περίπτωση, για την αναθεώρηση των ΣΒΑΚ ισχύ-
ουν οι διατάξεις της παραγράφου 10. 

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα µέτρα
που προτείνονται σε ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ λαµβάνονται
υπόψη και ενσωµατώνονται στα διάφορα χωρικά εργα-
λεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέµβασής
τους, στον βαθµό που συµβάλλουν στην προώθηση κοι-
νών στόχων βιώσιµης κινητικότητας και εναρµονίζονται
µε το προωθούµενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης. Τυχόν
εξειδικευµένα προγράµµατα και επεµβάσεις αστικής α-
ναζωογόνησης και ανάπλασης εξειδικεύουν και ανα-
πτύσσουν περαιτέρω τα προτεινόµενα από τα ΣΒΑΚ µέ-
τρα και είναι δυνατόν να προτείνουν τεκµηριωµένα τη
µερική τροποποίησή τους. 

Άρθρο 23
Διαγραφή ανεξόφλητων προστίµων 

στις αστικές συγκοινωνίες

Δεν επιτρέπεται η ταµειακή βεβαίωση και η λήψη ανα-
γκαστικών µέτρων εκτέλεσης και είσπραξης των αντι-
στοιχούντων ποσών σε βάρος των κληρονόµων θανό-
ντος προσώπου, στο οποίο έχει επιβληθεί πρόστιµο για
τη µη καταβολή του νόµιµου κοµίστρου στις αστικές συ-
γκοινωνίες, καθώς και παύει η διαδικασία είσπραξης των
ήδη βεβαιωµένων ποσών.

Άρθρο 24
Χρόνος µηχανοδήγησης

Ο µέγιστος ηµερήσιος χρόνος µηχανοδήγησης σε αυ-
τοκινητάµαξες και ηλεκτροαυτοκινητάµαξες ή σε οποιο-
δήποτε τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στην Ελληνική Σι-
δηροδροµική Υποδοµή, εφόσον εκεί εργάζεται ένας µό-
νο µηχανοδηγός, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 5½ ώρες
(πέντε ώρες και τριάντα λεπτά). Στην ίδια περίπτωση, ε-
φόσον η µηχανοδήγηση διαρκεί περισσότερο από 4½ ώ-
ρες (τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά), χορηγείται επί-
σης υποχρεωτικά διάλειµµα µισής (1/2) ώρας το οποίο
περιλαµβάνεται στον ηµερήσιο χρόνο εργασίας.
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Άρθρο 25

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄17) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Στους µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των ηµερή-
σιων Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), του Τοµέα
Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων Πλοι-
άρχου και Μηχανικού Εµπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), οι ο-
ποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώµατος και
µηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορη-
γείται το εγχειρίδιο κατευθυνόµενης εκπαίδευσης σε
πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232)
και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα δια-
στήµατα: αα) των διακοπών των Χριστουγέννων, ββ) των
διακοπών του Πάσχα και γγ) από τη λήξη των εξετάσεων
του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β΄
τάξης µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης
του επόµενου εκπαιδευτικού έτους, εφόσον η θαλάσσια
υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελά-
χιστη διάρκεια επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών.
β) Στους µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των εσπερινών

ΕΠΑ.Λ. τριετούς διάρκειας και της Γ΄ και Δ΄ τάξης των
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς διάρκειας, του Τοµέα
Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων Πλοι-
άρχου και Μηχανικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται
ως προσωπικό καταστρώµατος και µηχανής, για την α-
πόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο
κατευθυνόµενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρ-
θρου 34 του π.δ. 141/2014 και πριν την απόκτηση του τίτ-
λου σπουδών, κατά τα διαστήµατα: αα) των διακοπών
των Χριστουγέννων, ββ) των διακοπών του Πάσχα, γγ)
από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτι-
κού έτους φοίτησης της Β΄ τάξης µέχρι την έναρξη των
µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του επόµενου εκπαιδευτικού έ-
τους για τους µαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς
διάρκειας ή της Γ΄ τάξης µέχρι την έναρξη των µαθηµά-
των της Δ΄ τάξης του επόµενου εκπαιδευτικού έτους για
τους µαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς διάρ-
κειας και δδ) κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαρκούς φοίτησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αριθµ. πρωτ.
10645/ΓΔ4/22.1.2018 (Β΄120) κοινή απόφαση του Υ-
πουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που απο-
κτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια επτά
(7) ηµερολογιακών ηµερών.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 3.4 της
περίπτωσης 3 του άρθρου 2 της µε αριθµ.
2231.2-6/41052/1.6.2018 (Β΄2047) κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η φράση «εκπαι-
δευτικό έτος 2019-2020» αντικαθίσταται µε τη φράση
«ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021».

Άρθρο 26
Στήριξη φροντίδας τέκνων

αναπληρωτών εκπαιδευτικών

1. Στην αρχή της παρ. 14 του άρθρου 30 του
ν. 2083/1992 (Α΄159) τίθεται το γράµµα «α)» και στο τέ-
λος της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση β΄, η
οποία έχει ως εξής:

«β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη µητέ-

ρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρί-
ου της περίπτωσης α΄, δικαιούται, για την ανατροφή του
τέκνου της, άδεια µε αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3)
µηνών και δεκαπέντε (15) ηµερών, η οποία χορηγείται α-
ποκλειστικά µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α΄286). Ο χρό-
νος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν
µπορεί να µετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά
της δεν µπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτω-
ση µε τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτι-
κού.
ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτώσεων α΄και β΄ του

παρόντος, δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή µητέρα
αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι
(6) ετών, αµέσως µετά την περαίωση της διαδικασίας της
υιοθεσίας.
γγ) Το χρονικό διάστηµα της εν λόγω άδειας, λογίζε-

ται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος α-
σφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, κα-
θώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρµογή του παρόντος κα-

λύπτεται είτε µε συγχρηµατοδότηση από κονδύλια του
ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, αναλόγως της χρηµατοδότησης εκάστης θέσης.»

Άρθρο 27
Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Γ2α/57683/12.4.2018 κοι-
νής απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας (Β΄1435) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών υπάγεται στις δια-
τάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Α΄254), σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7 του ν. 3329/2005 (Α΄81), αποτελεί νοµικό πρόσω-
πο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε µία οργανική µονάδα
(οργανική µονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ), υπόκειται στον
έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονο-
µικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπεί-
ρου και Δυτικής Ελλάδος και φέρει την επωνυµία «Γενι-
κό Νοσοκοµείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».

Άρθρο 28

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄21), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 (Α΄200)
και µε το άρθρο τρίτο του ν. 4517/2018 (Α΄22), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Έως 31.12.2019 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα στρα-
τιωτικά νοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία ειδικού καθεστώτος,
τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δηµόσιες δοµές παροχής
υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρµακεία (α-
ποκλειστικά για την παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµέ-
νους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκα-
θάρισης και εντάσσονται σε αυτήν από 1.1.2020».
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Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 (Α΄179)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 119 του
ν. 4001/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 39 του ν. 4414/2016 (Α΄149) οι λέξεις «επτά
(7) ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εννέα (9) ε-
τών».

2. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος το προσωπικό της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που έχει διατεθεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώ-
ην ΛΑΓΗΕ) µπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι, δεν συµ-
φωνεί µε την παράταση της διάθεσής του και να επανέλ-
θει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α΄105)

Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 η λέξη
«Ιανουάριου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Μαΐου».

Άρθρο 31
Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας

1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έ-
κτου του ν. 4432/2016 (Α΄212) η ηµεροµηνία «31η Οκτω-
βρίου 2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Ια-
νουάριου 2019».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 66 του

ν. 4316, 2014 (A΄270) οι λέξεις «έτους 2018» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «έτους 2019».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του
ν. 4484/2017 (Α΄110), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016,
2017, 2018 και 2019, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την
προµήθεια στολής στους διασώστες, πληρώµατα ασθε-
νοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (A΄ 226), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. Τα ποσά των υπερωριών του άρθρου 12 του
ν. 4316/2014 νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του
Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» µηνός Δεκεµβρίου
2018, που δεν εντάχθηκαν στον αντίστοιχο προϋπολογι-
σµό, δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό τρέχο-
ντος έτους, καθ’ υπέρβαση των εγκεκριµένων πιστώσε-
ων του έτους 2019. Τα ποσά αυτά πληρώνονται στους δι-
καιούχους από τα ταµειακά διαθέσιµα του νοσοκοµείου
και συγκεκριµένα από τα ποσά που χορηγήθηκαν µε την
υπ’ αριθµ. Β1.α/93627/3.12.2018 απόφαση του Υπουργού
Υγείας.

Άρθρο 32
Ρυθµίσεις βοσκήσιµων γαιών

1. Ο ν. 4351/2015 (Α΄164) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες για τη δηµιουργία της Εθνικής Γεωγραφι-

κής Βάσης Δεδοµένων καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό ή / και από προγράµµατα που χρηµατο-
δοτούνται µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα-
φοράς (ΕΣΠΑ).

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μέχρι 31.12.2021 εκπονούνται, υποβάλλονται και
εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων
γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 3.»
γ) Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται εδάφια ως ε-

ξής:
«Το ποσό που απαιτείται από τις Περιφέρειες της Χώ-

ρας για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης του άρθρου 3 του ν. 4351/2015, πέραν του ποσού
που έχει ήδη εισπραχθεί για τον σκοπό αυτόν µέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τις Περιφέ-
ρειες, βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ταµείου Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας. Τα ποσά που εισπράττονται από
τα τέλη χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2019, 2020 και
2021, µέσω του συστήµατος καταβολής των άµεσων ενι-
σχύσεων (ΟΣΔΕ) του  ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνονται µε
ευθύνη του τραπεζικού ιδρύµατος που έχει συµβληθεί µε
τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδίδονται στο Ταµείο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας, µέχρι τη συµπλήρωση του συνολικού πο-
σού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισµός του, σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο.»

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις γεωργικών κατασκευών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄32) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι τύποι των θερµοκηπίων και
διχτυοκηπίων για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων,
καλλωπιστικών, αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών,
τροπικών φυτών, σποροφύτων, δενδρωδών και άλλων
καλλιεργειών που ενδείκνυνται για τις ανωτέρω κατα-
σκευές, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών και
σποροφύτων, καθώς και θερµοκηπιακών κατασκευών για
υδρόβιους οργανισµούς, οι τεχνικές προδιαγραφές κα-
τασκευής τους, όπως διαστάσεις, µορφή, υλικά κάλυ-
ψης, σκελετός, εξοπλισµός, συνοδά έργα, προσανατολι-
σµός, εγκατάσταση και θεµελίωση αυτών, οι δικαιούχοι,
τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι αρµόδιες αρχές έ-
γκρισης και ελέγχων των ανωτέρω κατασκευών, η τήρη-
ση µητρώου, κυρώσεις για παράβαση των ρυθµίσεων αυ-
τών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) τροπο-
ποιείται ως εξής: 
α) Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια,

κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργι-
κές αποθήκες, δεξαµενές, θερµοκήπια και λοιπές γεωρ-
γικές κατασκευές.»
β) Οι παράγραφοι 2α και 2β αντικαθίστανται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια,

θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων για την καλλιέργεια αν-
θέων, καλλωπιστικών και κηπευτικών προϊόντων, αρωµα-
τικών - φαρµακευτικών φυτών, τροπικών φυτών, σπορο-
φύτων, δενδρωδών και άλλων καλλιεργειών που ενδεί-
κνυνται για τις ανωτέρω κατασκευές, θαλάµων για την
καλλιέργεια µανιταριών και σποροφύτων, θερµοκηπια-
κών κατασκευών για υδρόβιους οργανισµούς, καθώς και
εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύµφωνα
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µε τις εγκεκριµένες µελέτες - εγκεκριµένους τύπους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατα-
σκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισµό ως προς το πο-
σοστό κάλυψης του γηπέδου, το µέγιστο ύψος και τον α-
ριθµό των κατασκευών.

2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παραγράφου
2α από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 µέτρα.».
γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ξηραντηρίων καπνών

Βιρτζίνια, θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων για την καλ-
λιέργεια ανθέων, καλλωπιστικών και κηπευτικών προϊό-
ντων, αρωµατικών - φαρµακευτικών φυτών, τροπικών
φυτών, σποροφύτων, δενδρωδών και άλλων καλλιεργει-
ών που ενδείκνυνται για τις ανωτέρω κατασκευές, θαλά-
µων για την καλλιέργεια µανιταριών και σποροφύτων,
θερµοκηπιακών κατασκευών για υδρόβιους οργανι-
σµούς, καθώς και η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκα-
ριών και η καλλιέργεια αυτών στις περιοχές που καθορί-
ζονται από ειδικές διατάξεις ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγ-
χου (Ζ.Ο.Ε.) ή γενικά πολεοδοµικά σχέδια ως γεωργικές
ή αγροτικές γαίες ή περιοχές αποκλειστικά γεωργικής
καλλιέργειας, καθώς και σε όλες τις περιοχές στις οποί-
ες επιτρέπεται η χρήση και η κατασκευή θερµοκηπίων,
διχτυοκηπίων, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών
και σποροφύτων και θερµοκηπιακών κατασκευών για υ-
δρόβιους οργανισµούς.»

Άρθρο 34

1. Η παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α΄246) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διαδικασία και το λειτούργηµα του ειδικού δια-
χειριστή παύουν εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη δη-
µοσίευση της απόφασης του άρθρου 70, µε δυνατότητα
παράτασης έξι (6) επιπλέον µηνών από το δικαστήριο
του άρθρου 70, ανεξαρτήτως της αντικατάστασης του ει-
δικού διαχειριστή κατά το επόµενο εδάφιο, εκτός εάν
άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, µπορεί να α-
ντικατασταθεί µε απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου
70, µετά από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, που
δικάζεται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η
αµοιβή του ειδικού διαχειριστή συµφωνείται µεταξύ αυ-
τού και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από
αυτούς, εφαρµοζοµένου του προνοµίου του άρθρου 154
περίπτωση α΄ του Πτωχευτικού Κώδικα.»

2. Στο άρθρο 72 του ν. 4307/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Ο ειδικός διαχειριστής µπορεί να ανταλλάσσει ακί-
νητα της επιχείρησης µε ακίνητα τρίτων ίσης αξίας. Η α-
ξία των ανταλλασσόµενων ακινήτων προσδιορίζεται µε
έκθεση εκτίµησης δύο (2) πιστοποιηµένων εκτιµητών εγ-
γεγραµµένων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.»

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, η υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση απαλλάσ-
σεται από την υποχρέωση να προσκοµίσει αποδεικτικό ε-
νηµερότητας της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστι-
κή ενηµερότητα για τη σύναψη της σύµβασης µεταβίβα-
σης, για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηµατο-

δοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, καθώς και για κάθε
άλλη συναλλαγή µε το Δηµόσιο, καθ' όλη τη διάρκεια
της ειδικής διαχείρισης.»

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται και σε επι-
χειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής δια-
χείρισης πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 35
Τροποποίηση των ρυθµίσεων για τους Φορείς

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226 του
ν. 4555/2018 (Α΄133) µετά τις λέξεις «Οι υφιστάµενοι
σύνδεσµοι» προστίθεται η λέξη «, Ν.Π.Δ.Δ.». Η ισχύς
του παρόντος αρχίζει από τις 19.7.2018.

2.  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 231 του
ν. 4555/2018 η φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται µε τη φράση
«, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου».

3. Το άρθρο 240 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 240
Εποπτεία επί των αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ

Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι οποίες λαµ-
βάνονται από τα µονοµελή και συλλογικά όργανα διοίκη-
σης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, ασκείται
υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010, µε εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄144) και
του ν. 4548/2018 (Α΄104). Από τον αυτεπάγγελτο έλεγ-
χο νοµιµότητας του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 εξαι-
ρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.»

4. Στο άρθρο 245 του ν. 4555/2018 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση

«τα καταστατικά τους,» αντικαθίσταται µε τη φράση «οι
συστατικές τους πράξεις,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄της παραγρά-

φου 2 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται µε τη
φράση «του άρθρου 225».
γ) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 µετά

τη φράση «Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι
φορείς» η φράση «της περίπτωσης δ΄,» αντικαθίσταται
µε τη φράση «της παραγράφου 4,».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 3 η φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται µε τη
φράση «του άρθρου 225».
ε) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση

«του άρθρου 210» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρ-
θρου 225».

5. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
245 η φράση «εντός δύο (2) µηνών» αντικαθίσταται από
τη φράση «έως την 8.3.2019». Η ισχύς της παρούσας πα-
ραγράφου αρχίζει από 19.1.2019.

6. α) Στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018 προστίθεται πα-
ράγραφος 4, ως εξής:
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«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Μέρους, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσµό, νοείται
ο µόνιµος πληθυσµός, όπως εµφανίζεται στους επίση-
µους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απο-
γραφής του πληθυσµού που έχουν δηµοσιευθεί στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.» 
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από

19.7.2018.

Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010 (Α΄182)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 προστί-
θεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η) Τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασµό δι-
καιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τα οποία
διατίθενται στο Πράσινο Ταµείο, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄129).»

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010
(Α΄182) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Από τα συνολικά διαθέσιµα του Πράσινου Ταµείου
διατίθενται χωρίς τον περιορισµό του ποσοστού του
2,5% του πρώτου εδαφίου:
α) τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή κάθε εί-

δους φόρου για έσοδά του που προέρχονται από τόκους
καταθέσεων και οµολογιακά δάνεια ή έντοκα γραµµάτια
του Ελληνικού Δηµοσίου,
β) τα ποσά που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεω-

στήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 7 ή κάθε άλλη προβλεπόµενη α-
πό ειδικές διατάξεις διαδικασία,
γ) οι πόροι που λαµβάνει στο πλαίσιο προγραµµάτων

του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραµµάτων,
δ) τα ποσά των ιδιωτικών χορηγιών ή δωρεών και
ε) τα έσοδα της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου.»
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-

µόζονται και για τη διάθεση ποσών από το Πράσινο Τα-
µείο σε εκτέλεση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έ-
τους 2019.

Άρθρο 37
Διευθέτηση πληρωµής εκκρεµών υποχρεώσεων

του Πράσινου Ταµείου

Οι δαπάνες που αφορούν τις εκκρεµείς υποχρεώσεις
του Πράσινου Ταµείου προς τους Φορείς Είσπραξης και
την Ανώνυµη Εταιρεία Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) σχετικά µε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες εί-
σπραξης του ενιαίου ειδικού προστίµου και παραβόλου
του ν. 4178/2013 (Α' 174) από τους Φορείς Είσπραξης
µέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστή-
µατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) για το έτος 2014 θεωρούνται σύν-
νοµες και εκκαθαρίζονται, χωρίς να προκύπτει πρόσθετη
επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισµού του Πράσι-
νου Ταµείου για το έτος 2019 και εντός των ορίων του
Κ.Α.Ε. 0431.

Άρθρο 38
Επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών

παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάµεις

1. Το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί στα Στρα-
τιωτικά Νοσοκοµεία κατά τις 31.12.2018 συνεχίζει να α-
πασχολείται µέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης επι-
κουρικού προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο τρίτο του
ν. 4211/2013 (Α΄256), και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
από τις 31.5.2019. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ανα-
δροµικά από την 1η.1.2019.

2. Η παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγραφο
1, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6
του π.δ. 164/2004 (Α΄134) και δεν µεταβάλλει τον χαρα-
κτήρα της σχέσης εργασίας δυνάµει της οποίας προσλή-
φθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 (Α΄188)

Οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 (Α΄188)
αριθµούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε αυτό
παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 ως εξής:

«2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ή του εκτε-
λούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
ρυθµίζονται τα θέµατα που άπτονται της διαχείρισης κά-
θε είδους εσόδου της Α.Π.Α. και ιδίως των εσόδων που
προέρχονται από τα Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυ-
ξης Αερολιµένων και από τα Τέλη Χρήσης Αεροδροµίων,
καθώς και του επιµερισµού των εσόδων µεταξύ των φο-
ρέων Α.Π.Α. και Υ.Π.Α..

3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ο αρµόδιος φο-
ρέας για τη διαχείριση ειδικών λογαριασµών που συνι-
στώνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση
και παρακολούθηση των εσόδων από διαφορετικές πη-
γές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν πρότασης του Διοικητή
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος
χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ορίζεται
ο αριθµός των διακριτών ειδικών λογαριασµών στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, η πηγή εσόδων κάθε λογαριασµού
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του εκτελούντος
χρέη Διοικητή της Α.Π.Α. ρυθµίζονται τα θέµατα διαχεί-
ρισης των εσόδων της Α.Π.Α., της κίνησης των ειδικών
λογαριασµών της Α.Π.Α., καθώς και κάθε θέµα σχετικό
µε τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση, την κατανοµή και
την απόδοση των παραπάνω εσόδων για την κάλυψη δα-
πανών αποζηµίωσης προσωπικού, επένδυσης, λειτουρ-
γίας και κάθε είδους προµηθειών της Α.Π.Α..

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Α.Π.Α. κατανέ-
µονται και αποδίδονται από την Υ.Π.Α. προς χρήση της
Α.Π.Α. κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών λειτουργίας της Α.Π.Α.: αα) εντός
των Αερολιµένων που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α. χωρίς την
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καταβολή µισθώµατος για την Α.Π.Α., ββ) εκ των µισθω-
µένων για χρήση της Υ.Π.Α. χώρων στον Διεθνή Αερολι-
µένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε ανάλογο επι-
µερισµό του µισθώµατος και γγ) εκ των µισθωµένων από
το Ελληνικό Δηµόσιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
λειτουργίας της Υ.Π.Α. εγκαταστάσεων, µε ανάλογο επι-
µερισµό του µισθώµατος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Υ.Π.Α., ρυθµί-
ζονται θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλ-
λήλων του κλάδου Πληροφοριών Πτήσεων των κατηγο-
ριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.»

Άρθρο 40
Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α 

του ν. 2682/1999 (Α΄16)

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν. 2682/1999 (Α΄16), όπως ισχύει µετά την αντι-
κατάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 2912/2001 (Α΄94) και την τροποποίησή της από την
παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4590/2019 (Α΄17), αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαρια-
σµό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οκτώ (8) ευ-
ρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποιού-
νται ως εξής: Ένα (1) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης
διαδροµής χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη
της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώ-
λειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την
άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειµενικής
αδυναµίας άσκησης καθηκόντων και τα υπόλοιπα επτά
(7) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής για τους
σκοπούς της επόµενης παραγράφου.»

2. Στην περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 , όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της
από την παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),
η φράση «έως ποσοστό 17%» αντικαθίσταται από τη
φράση «έως ποσοστό 19%».

3. Στην περίπτωση γ΄της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 η φράση «να καταβληθεί έως 6%» αντικαθί-
σταται από την φράση «να καταβληθεί έως 5%».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 , όπως
ισχύει, µετά την τροποποίησή της από την παρ. 5 του άρ-
θρου 90 του ν. 4530/2018 , η φράση «διατηρείται το 8%
των µηνιαίων αποδόσεων» αντικαθίσταται από τη φράση
«διατηρείται το 7% των µηνιαίων αποδόσεων».

5. Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 , όπως ι-
σχύει, προστίθενται παράγραφοι 9,10 και 11 ως εξής: 

«9. Από τα αποδιδόµενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό για την ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL)
ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό της
Υ.Π.Α., πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά µονάδα
εξυπηρέτησης διαδροµής διατίθενται αποκλειστικά για
την αποζηµίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
µε σκοπό την ενίσχυση του συστήµατος και την αντιµε-
τώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλο-
φορία. Το ποσό αυτό καταβάλλεται µηνιαία στο σύνολο
των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε
ίσα µερίσµατα.

10. Από τα αποδιδόµενα κάθε µήνα στον ειδικό λογα-

ριασµό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ποσά, ως τέλη
διαδροµής και τερµατικής περιοχής από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την ασφάλεια στην αεροναυτιλία
(EUROCONTROL), τέσσερα (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπη-
ρέτησης διαδροµής διατίθενται αποκλειστικά για την α-
ποζηµίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αερο-
πορίας για τη συµβολή του στη διαµόρφωση της βάσης
του εθνικού κόστους για τον υπολογισµό των τελών δια-
δροµής και τερµατικής περιοχής. Η αποζηµίωση του προ-
σωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπολογίζεται
και καταβάλλεται µηνιαία ως αποζηµίωση ετοιµότητας
και διαθεσιµότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση του µε-
γίστου βαθµού ασφάλειας, καθώς και για την επίτευξη υ-
ψηλού επιπέδου εποπτείας και πιστοποίησης των φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφο-
ρίας (ATM), επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης
στην αεροναυτιλία (CNS), αεροναυτιλιακών πληροφο-
ριών (AIS), µετεωρολογίας (MET), διαχείρισης αεροδρο-
µίων, καθώς και για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων από τη λειτουργία των φορέων της Πολιτικής
Αεροπορίας.
Η κατανοµή του ποσού που προκύπτει από το γινόµε-

νο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης
διαδροµής στους εργαζόµενους της Α.Π.Α. γίνεται ως ε-
ξής:
α. το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού που προκύ-

πτει από το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα
εξυπηρέτησης διαδροµής αποδίδεται µηνιαίως στους υ-
παλλήλους της Α.Π.Α.. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται
σε κάθε υπάλληλο το προκύπτον από το κλάσµα των κα-
τειληµµένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των ορ-
γανικών θέσεων σε ίσα µερίσµατα ως αποζηµίωση ετοι-
µότητας και διαθεσιµότητας, καθώς και υποστήριξης της
24ωρης λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,
β. το επτά τοις εκατό (7%) του ποσού που προκύπτει

από το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα ε-
ξυπηρέτησης διαδροµής αποδίδεται µηνιαίως στους υ-
παλλήλους της Α.Π.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς υ-
περωριακής απασχόλησης, ως αποζηµίωση. Από το πο-
σό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα του
συνόλου των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το
σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα µερίσµατα. Έως
30 Ιουνίου εκάστου έτους, οι υπάλληλοι της Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας δηλώνουν εγγράφως τη συµµετοχή
τους στο ανωτέρω περιγραφόµενο καθεστώς υπερωρια-
κής απασχόλησης για το έτος που ακολουθεί. Στο τέλος
κάθε µήνα από κάθε οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυν-
σης εκπονείται πρόγραµµα εργασίας πέραν του τακτι-
κού, για τον αµέσως επόµενο µήνα σύµφωνα µε τις τρέ-
χουσες και επιτακτικές ανάγκες. Στο εν λόγω πρόγραµ-
µα αναφέρεται το ανώτατο όριο των επιπλέον ωρών ερ-
γασίας του προσωπικού. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από
τον Διοικητή της Α.Π.Α. κατόπιν εισήγησης των αντίστοι-
χων οργανικών µονάδων. Σε έκτακτες καταστάσεις (διε-
θνείς, εθνικές ή υπηρεσιακές), µε απόφαση του Διοικητή
Α.Π.Α., είναι δυνατόν, να εντάσσεται στο πρόγραµµα το
σύνολο του προσωπικού κάθε οργανικής µονάδας. Οι υ-
πάλληλοι που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς παρέ-
χουν εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργα-
σίας και εντός του καθορισθέντος ορίου ωρών, χωρίς πε-
ραιτέρω αµοιβή, όποτε αυτό ζητηθεί από τον Προϊστάµε-
νο της Οργανικής Μονάδας, στην οποία ανήκουν. Σε πε-
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ρίπτωση αδυναµίας ή άρνησης ενταγµένου στο πρό-
γραµµα υπαλλήλου να ανταποκριθεί στο αίτηµα Προϊ-
σταµένου να παρέχει εργασία, αυτό δηλώνεται εγγρά-
φως στη Διεύθυνση Διοικητικού στο τέλος κάθε µήνα α-
πό τον Προϊστάµενο της Οργανικής Μονάδας και αντί-
στοιχα δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο η αµοιβή για
τον µήνα που δεν ανταποκρίθηκε. Τα ανωτέρω έχουν ε-
φαρµογή στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της
Α.Π.Α. ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας αυτών
(24ωρη ή µη) συµπεριλαµβανοµένων των Αερολιµένων
και των ενεργοποιήσεων αυτών πέραν του δηµοσιευµέ-
νου ωραρίου λειτουργίας,
γ. το επτά τοις εκατό (7%) του ποσού που προκύπτει

από το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα ε-
ξυπηρέτησης διαδροµής καταβάλλεται ως αποζηµίωση
στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. που µετέχουν στο ετήσιο
πρόγραµµα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές εργασία για
την εποπτεία των αεροδροµίων. Από το ποσό αυτό κατα-
βάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα του συνόλου των
κατειληµµένων οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. προς το
σύνολο των οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. σε ίσα µερί-
σµατα. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων της Α.Π.Α. υ-
ποβάλλουν σχετική εισήγηση, περιγράφοντας τις πραγ-
µατικές υπηρεσιακές ανάγκες, στη Διεύθυνση Διοικητι-
κού. Το πρόγραµµα εικοσιτετράωρης κατά φυλακές ερ-
γασίας για την εποπτεία των αεροδροµίων εκπονείται ε-
τησίως από τη Διεύθυνση Διοικητικού, λαµβάνοντας υ-
πόψη τις εισηγήσεις των αρµόδιων Διευθύνσεων και ε-
γκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α.. Οι υπάλληλοι που
λαµβάνουν την αποζηµίωση της εικοσιτετράωρης επο-
πτείας των αεροδροµίων συνεχίζουν να λαµβάνουν την
προβλεπόµενη από τον νόµο προσαύξηση αποζηµίωσης
για την εντός του ωραρίου τους νυχτερινή απασχόληση,
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες. Δεν καταβάλλε-
ται στο προσωπικό της Α.Π.Α. αποζηµίωση για τις ενερ-
γοποιήσεις των Αερολιµένων πέραν του δηµοσιευµένου
ωραρίου λειτουργίας τους,
δ. το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που προκύπτει

από το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα ε-
ξυπηρέτησης διαδροµής καταβάλλεται µηνιαία στους υ-
παλλήλους της Α.Π.Α. που εντάσσονται στο Σώµα Επο-
πτών της Α.Π.Α., ανεξαρτήτως της κατηγορίας Επιθεω-
ρητών που ανήκουν. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το
προκύπτον από το κλάσµα του συνόλου των κατειληµµέ-
νων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών
θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα µερί-
σµατα και υπό τον αυστηρό όρο της πραγµατικής άσκη-
σης του έργου τους. Η πραγµατική άσκηση του έργου
τους βεβαιώνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας και συνοδεύεται από έκθεση πεπραγµένων
του Σώµατος Εποπτών. Η άσκηση του έργου των Επο-
πτών γίνεται παράλληλα και επιπλέον του έργου και των
καθηκόντων που τους ανατίθενται από την Οργανική Μο-
νάδα της Α.Π.Α., στην οποία τοποθετούνται, και σε καµία
περίπτωση δεν απαλλάσσονται από αυτά,
ε. το ένα τοις εκατό (1%) του ποσού που προκύπτει α-

πό το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυ-
πηρέτησης διαδροµής αποδίδεται σε ίσα µερίσµατα
στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. που τοποθετούνται και υ-
πηρετούν σε Αερολιµένα, πλην του Διεθνούς Αερολιµέ-
να Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Αερολιµένα
Θεσσαλονίκης. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προ-

κύπτον από το κλάσµα του συνόλου των κατειληµµένων
οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέ-
σεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα µερίσµα-
τα,
στ. τυχόν αδιάθετα ποσά εκ των ανωτέρω παραµένουν

στον ειδικό λογαριασµό της Α.Π.Α. και διατίθενται µε α-
πόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. για την εξυπηρέτηση
κάθε είδους επενδυτικών, εκπαιδευτικών και λειτουργι-
κών αναγκών της Α.Π.Α., καθώς και για την εξυπηρέτηση
µετακινήσεων και την πραγµατοποίηση κάθε είδους προ-
µηθειών για τις ανάγκες της Α.Π.Α..

11. Από 1.1.2020 ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά
σε ευρώ της κατ' έτος ισχύουσας τιµής µονάδας
(National Unit Rate) από την ισχύουσα κατά το έτος 2018
τιµή µονάδας, ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής
(service unit), αποδίδεται µηνιαίως κατά το εξήντα τοις ε-
κατό (60%) και έως έξι (6) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτη-
σης διαδροµής, ισοµερώς κατανεµηµένο, για τις ανά-
γκες χρηµατοδότησης, αφενός του Ταµείου Επαγγελµα-
τικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Υ.Π.Α. (TEA- ΕΕΚΕ) και αφετέρου του Ταµείου Επαγγελ-
µατικής Ασφάλισης υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Α-
εροπορίας. Τα ανωτέρω ποσά, εντός τριών (3) εργάσι-
µων ηµερών από την πίστωσή τους στους ειδικούς λογα-
ριασµούς που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας και προβλέπονται στο άρθρο 65 του ν. 4427/2016
όπως ισχύει, θα µεταφέρονται στους τραπεζικούς λογα-
ριασµούς του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης του
κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.
(TEA - ΕΕΚΕ) και του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλι-
σης υπαλλήλων, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 προ-
στίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Επιπλέον των ανωτέρω ποσών, ποσό που αντιστοι-
χεί σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά µονάδα
εξυπηρέτησης διαδροµής διατίθενται αποκλειστικά
στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυ-
κλοφορίας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται µηνιαία στους υ-
πηρετούντες του κλάδου υπαλλήλους σε ίσα µερίσµα-
τα.»

7 . Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η η-
µεροµηνία έκδοσης της απόφασης κατανοµής του προ-
σωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρ-
χή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτω-
ση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του
ν. 4427/ 2016.

Άρθρο 41
Τροποποίηση των άρθρων 71 και 76 του ν. 4427/2016
(Α΄188) και του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α΄156)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016
(Α΄188), όπως ισχύει µετά την αναρίθµησή της από πα-
ράγραφο 4 σε παρ. 3 µε το άρθρο 115 του ν. 4472/2017
(Α΄74) και την αντικατάστασή της µε την περίπτωση δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4530/2018 (Α΄59), η
φράση «από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµα-
τος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος» αντι-
καθίσταται από τη φράση «από την έκδοση της υπουργι-
κής απόφασης της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος».
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2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 , ό-
πως αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την πε-
ρίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4530/2018,
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Υπάλληλοι της Υ.Π.Α. δύνανται να µετατάσσονται
µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν
σε φορείς της παρ. 1, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄143) µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου
του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλισση κάθε άλλης γε-
νικής και ειδικής διάταξης, και χωρίς τη γνώµη των οικεί-
ων υπηρεσιακών συµβουλίων. Η ρύθµιση του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύει για τους υπαλλήλους που θα υπο-
βάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι
µετατάξεις διενεργούνται σε κλάδο/κατηγορία, σύµφω-
να µε τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, σε κενές ορ-
γανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς που συστήνονται µε
την απόφαση µετάταξης και καταργούνται µε τον οποι-
ονδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών. Η πράξη µετάτα-
ξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

3. Στην υποπερίπτωση δδ΄της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου 76 του ν. 4427/2016, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4472/2017, η φράση
«Με την πάροδο έξι (6) µηνών από την εφαρµογή της ως
άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα α-
πό τις 30.9.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «Από
την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης και για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.»

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του προεδρικού διαταγ-
µατος 84/2018 (Α΄156) η φράση «της παρ. δ΄ του άρ-
θρου 34 και της παρ. γγ΄ του άρθρου 34α του
ν. 2682/1999 (Α΄16), όπως ισχύει» αντικαθίσταται από τη
φράση «της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999
(Α΄16) όπως ισχύει».

Άρθρο 42

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968
(Α΄294), όπως κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. 281/1973
(Α΄84), προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

«3Α. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσοτέ-
ρων του ενός ρυµουλκούµενων για κάθε ρυµουλκό I.X..
Στην έννοια των ρυµουλκούµενων περιλαµβάνονται και
τα ηµιρυµουλκούµενα. Οι όροι µε τους οποίους τίθενται
σε κυκλοφορία τα ρυµουλκά I.X. καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Για τη θέ-
ση σε κυκλοφορία κάθε ρυµουλκούµενου πέραν του
πρώτου, µε το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυ-
µουλκό, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δηµο-
σίου 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραµµο. Το ύψος της εισφοράς
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.»

Άρθρο 43

Στο τέλος του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α΄120)
προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 51 /2012 (Α΄101), µε χρο-

νικό περιορισµό για ιατρικούς λόγους πριν από τη συ-
µπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, δεν
καταβάλλονται τα παράβολα των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 44

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006
(Α΄49), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 36 του
ν. 4313/2014 (Α΄261), προστίθεται νέα παράγραφος 1α,
ως εξής:

«1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητι-
κές κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρω-
παϊκής νοµοθεσίας που αφορά τα στοιχεία αναγνώρισης
πλαισίου και κινητήρα οχηµάτων, τη γενική απογραφή,
ταξινόµηση και κυκλοφορία οχηµάτων, τις άδειες και πι-
νακίδες αριθµού κυκλοφορίας και τις άδειες οδήγησης,
όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται µε φορτηγά,
ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για
τις παραβάσεις των µέτρων περιορισµού της κυκλοφο-
ρίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώ-
ρας.»

Άρθρο 45

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4539/2018 (Α΄89)
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»

Άρθρο 46

1. To άρθρο 4 του ν . 2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 µετά το εδάφιο «Π-35 Πρατήριο

Καυσίµων» προστίθεται εδάφιο «Π-35α Θέση/Σηµείο ε-
παναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων».
β. Στην αρχή της παραγράφου 5 η φράση «Οι πρόσθε-

τες πινακίδες (Πρ-1 µέχρι Πρ- 18β)» αντικαθίσταται µε τη
φράση «Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 µέχρι Πρ- 19β)».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 µετά το εδάφιο «Πρ-

18β Εξαιρούνται µόνο τα ταξί», προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Πρ-19α Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα.
Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιµοποιείται για τη

στάση/στάθµευση, αυτή ισχύει µόνο για τη διάρκεια επα-
ναφόρτισης του οχήµατος.
Πρ-19β Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα.
Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιµοποιείται για τη

στάση/στάθµευση, αυτή ισχύει µόνο για τη διάρκεια επα-
ναφόρτισης του οχήµατος.»

2. Ο Πίνακας «Σχεδίων πινακίδων σήµανσης οδών»
που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας» και συνοδεύει αυτόν, τροποποιείται ως εξής :
α. Στο κεφάλαιο «III. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

(ΙΙ)», µετά την πινακίδα (ΙΙ-35), προστίθεται η πινακίδα:
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(Π-35α)
Θέση/Σηµείο Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητου Οχήµα-

τος

β. Στο τέλος του κεφαλαίου «IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕ-
ΤΕΣ (Πρ)», προστίθενται οι πινακίδες ως εξής :

(Πρ-19α) 
Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα

Πρ- 19β)
Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα
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Άρθρο 47

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4530/2018 (Α΄59) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρό-
ταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
έναρξη λειτουργίας Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπο-
ρευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος
αυτών, η διαδικασία έγκρισης προγραµµάτων κατάρτι-
σης, η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης
των πιστοποιητικών ADR οδηγών.»

Άρθρο 48

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (A΄114),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκοινω-
νιακού έργου του άρθρου αυτού, δεν απαιτείται προη-
γουµένως η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 της οικ.Β.54871/4060/2003 (Β΄ 1364) για το χα-
ρακτηρισµό περιοχής ως αστικής, κατά τις οριζόµενες
στην ίδια παράγραφο προϋποθέσεις».

Άρθρο 49

1. Στο άρθρο 19 του ν. 4530/2018 (Α΄59) προστίθενται
παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 όπου ο πωλη-
τής δεν είναι κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί της
κυριότητας Ε.Δ.Χ. οχηµάτων, δικαιούχος κατοχής άδει-
ας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήµατος τότε εκδί-
δεται άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η πα-
ρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά µόνο για µεταβίβα-
ση», καταχωρείται η σχετική µεταβολή στο βιβλιάριο µε-
ταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήµατος και η ά-
δεια µαζί µε τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας κρατού-
νται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της οικείας Περιφέρειας. Το πρόσωπο στο όνοµα
του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για
κυκλοφορία αλλά µόνο για µεταβίβαση», δικαιούται να
προβεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από την έκδοση της άδειας σε µεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. ο-
χήµατος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφα-
λιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέ-
σεις κατοχής και εκµετάλλευσης Ε.Δ.Χ. οχήµατος µε
την υποβολή της προβλεπόµενης βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα.

6. Σε περίπτωση που η µεταβίβαση της κυριότητας του
οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ.
οχήµατος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται α-
σφαλιστική ενηµερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφει-
λές αναλαµβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ηµέ-
ρα της µεταβίβασης και µέχρι της εξοφλήσεώς τους, µε
σχετική σηµείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.

7. Η ασφαλιστική ενηµερότητα δεν είναι προϋπόθεση
σε περίπτωση αντικατάστασης οχήµατος.

8. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και
της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήµατος και η συ-

νέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συντα-
ξιοδότησης. Οι ασφαλισµένοι που, κατά την έναρξη χο-
ρήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή
τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συ-
νταξιούχων.»

Άρθρο 50

Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 4530/2018
(Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1, η ε-
πιχείρηση ή ο διαχειριστής µεταφορών µπορούν να χά-
σουν την αξιοπιστία τους εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος
τους, κατά την τελευταία διετία, κυρώσεις για παραβά-
σεις της νοµοθεσίας περί εµπορευµατικών ή επιβατικών
µεταφορών του Παραρτήµατος IV του Κανονισµού (ΕΚ)
1071/2009 και του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/403.
β. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του δια-

χειριστή µεταφορών κηρύσσεται µε απόφαση του Περι-
φερειάρχη της έδρας της επιχείρησης ή της κατοικίας
του διαχειριστή αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης της αρ-
µόδιας υπηρεσίας µεταφορών της Περιφέρειας. Η άρση
της αξιοπιστίας µπορεί να διαρκεί από έναν (1) µήνα έως
ένα (1) έτος. Με την ίδια απόφαση επιβάλλονται τα ακό-
λουθα διοικητικά µέτρα, για όσο χρόνο διαρκεί η άρση
της αξιοπιστίας:
αα) Απώλεια αξιοπιστίας επιχείρησης : αναστέλλεται η

ισχύς και αφαιρούνται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών, οι κοινοτι-
κές άδειες και οι βεβαιώσεις οδηγού του κανονισµού
1072/2009 που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση και οι
άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δηµοσίας χρήσης
που διαθέτει η επιχείρηση.
ββ) Απώλεια αξιοπιστίας διαχειριστή µεταφορών: ανα-

στέλλεται η ισχύς και αφαιρείται το πιστοποιητικό επαγ-
γελµατικής επάρκειας του διαχειριστή.
Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας διαπιστώνεται µε α-

πόφαση του Περιφερειάρχη, µετά από αίτηση της επιχεί-
ρησης ή του διαχειριστή µεταφορών στην αρµόδια υπη-
ρεσία µεταφορών της Περιφέρειας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζονται:
(αα) Το ανώτατο όριο παραβάσεων πέραν του οποίου η

αρµόδια υπηρεσία κινεί τη διαδικασία ελέγχου των εχεγ-
γύων αξιοπιστίας,

(ββ) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν αίρεται η αξιοπι-
στία της επιχείρησης ή του διαχειριστή από τον Περιφε-
ρειάρχη,

(γγ) τα µέτρα που µπορούν να οδηγήσουν σε αποκατά-
σταση των εχεγγύων αξιοπιστίας,

(δδ) τα κριτήρια για τον καθορισµό του δείκτη επικιν-
δυνότητας των επιχειρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12
του Κανονισµού 1071/2009 και ο χαρακτηρισµός των ε-
πιχειρήσεων ανάλογα µε τον δείκτη επικινδυνότητάς
τους.»

Άρθρο 51

Η αίτηση για την έκδοση της άδειας των παραγράφων
9 και 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α΄285) για τα
έργα:
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α) Της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης ε-
ντός της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας,
που αποτελεί το παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητόδρο-
µου ΠΑΘΕ, όπως εµφαίνονται στην από 14.12.2018 «γε-
νική οριζοντιογραφία του έργου» σε κλίµακα 1:5.000
που έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υ-
ποδοµών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλει-
ας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που σε
σµίκρυνση δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα του παρόντος
και
β) της Εθνικής Οδού Κρατήγου - Μυτιλήνης, όπως

εµφαίνονται στα διαγράµµατα, που προσαρτώνται στην
απόφαση µε αριθµό 5689/1985 του Νοµάρχη Λέσβου
(Δ 338), στην απόφαση µε αριθµό 1024286/2219
/Β0010/2002 του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών (Δ 545), στην απόφαση µε αριθµό 31892/3847/2012
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αι-
γαίου (Δ 485), στην απόφαση µε αριθµό 26143/2014 του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου
(Δ 208), στην απόφαση µε αριθµό 49497/2014 του Γενι-
κού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Δ
345) και στην απόφαση µε αριθµό 63166/2014 του Γενι-
κού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου
(419), που έχουν εκτελεστεί έως τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής από
το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., µπορεί να υποβληθεί έ-
ως τις 31.12.2019, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001.
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Άρθρο 52

1. Για τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ ή ΤΕ Οδη-
γών και ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών πάσης φύσεως οχηµά-
των και συρµών των εταιρειών του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε. της
Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε., καθώς και των σιδηροδροµικών µέσων µε-
ταφοράς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ακολουθείται η διαδικασία που
ορίζεται στις επόµενες παραγράφους.

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα,
ύστερα από έγκριση του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση παρέλευσης ά-
πρακτης της παραπάνω προθεσµίας θεωρείται ότι χορη-
γήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυ-
τικά:
α) ο συνολικός αριθµός των οδηγών που θα προσλη-

φθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), ανά τύπο οχηµάτων λεωφορείων και κατά φορέα
υποδοχής,
β) τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε

κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης
της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατι-
κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόµενα στις διατά-
ξεις του π.δ. 51/2012 (Α΄101), καθώς και τα προσόντα
του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α΄39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο

18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), και
δ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ-

πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, του οικείου φο-
ρέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψή της, η οποία περιλαµβά-
νει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπι-
κού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε
δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλο-
φορίας.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον
οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προ-
σωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορρι-
πτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και
αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρι-
νών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένστα-
ση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νο-
µιµότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο µέσα σε έναν (1)
µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των εν-
στάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φο-
ρέα, προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα

προσληπτέων.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον οριστικό

πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
µε τον οικείο φορέα, ειδική δοκιµαστική υπηρεσία διάρ-
κειας δύο (2) ετών, για την οποία συνάπτεται σύµβαση
δοκιµαστικής υπηρεσίας µε αποδοχές. Κατά το διάστηµα
της ειδικής δοκιµαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι δια-
θέτουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του
οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράµµατα
εκπαίδευσης στην οδική συµπεριφορά και την οδική α-
σφάλεια.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής υπηρε-
σίας της προηγούµενης παραγράφου, διενεργείται έλεγ-
χος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από
πενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και στην οποία
µετέχουν:
α) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από

τον Πρόεδρό του,
β) ένας (1) Νοµικός Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Νοµι-

κού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύε-
ται από τον Πρόεδρό του,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής,

που υποδεικνύεται από το αρµόδιο για τον διορισµό όρ-
γανο του φορέα αυτού, και
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών

και Μεταφορών.
Της Οικείας Επιτροπής προεδρεύει το ανώτερο κατά

διαβάθµιση µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µε-
λών της ίδιας βαθµίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόµε-
να στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο του ελέγχου
καταλληλότητας και επάρκειας, ιδίως οι πειθαρχικές ποι-
νές και λοιπές παραβάσεις, στις οποίες αν έχει υποπέσει
ο προσληπτέος οδηγός κατά το διάστηµα της δοκιµαστι-
κής υπηρεσίας του, κρίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει ε-
πιτυχώς τη δοκιµαστική του υπηρεσία κατά τον έλεγχο
καταλληλότητας και επάρκειας.

6. Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικα-
σίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από την ε-
πιτροπή της παραγράφου 5 προσλαµβάνονται από τους
οικείους φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες
δεν καταρτίζουν µε τον οικείο φορέα σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή
τους στον φορέα λήγει, κατά τα οριζόµενα στη σύµβαση
της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας.
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Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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