
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Ορισµοί
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Ο-
ΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕ-

ΤΑΣΗ
Άρθρο 4 Γενικές ρυθµίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης

υποψήφιων οδηγών
Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση 
Άρθρο 6 Θεωρητική εξέταση
Άρθρο 7 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 8 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 9 Δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας

υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 10 Θεωρητική εξέταση ατόµων που δεν έχουν

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν
την ελληνική γλώσσα
Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υ-

ποψήφιων οδηγών και οδηγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑ-

ΣΙΑ
Άρθρο 12 Πρακτική εκπαίδευση
Άρθρο 13 Πρακτική δοκιµασία
Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιµασίας υποψή-

φιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 15 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δο-

κιµασίας
Άρθρο 16 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Α-

δειών Οδήγησης «Τέθριππον»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιµασίας

Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των Εξεταστών
Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών
Άρθρο 20 Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων
Άρθρο 21 Αποζηµίωση Εξεταστών, Εποπτών και µελών

Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22 Κριτήρια και αποτελέσµατα αξιολόγησης Ε-

ξεταστών
Άρθρο 23 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 24 Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προε-

τοιµασίας οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25 Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαι-

δευτών υποψηφίων οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου
94 του ν. 2696/1999
Άρθρο 26 Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδή-

γησης και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας -
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013
Άρθρο 27 Άσκηση του επαγγέλµατος εκπαιδευτή υπο-

ψήφιων οδηγών
Άρθρο 28 Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 29 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ ΄,  4  Νοεµβρίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Οδηγώντας µε ασφάλεια: Εκσυγχρονισµός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών
για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, διατάξεις σχετικά µε την οδήγηση ατόµων µε αναπηρία, ρυθµίσεις 

για την ταξινόµηση και την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος , λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις



Άρθρο 33 Στοιχεία κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος
Άρθρο 34 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχηµα

ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 35 Τεχνικός έλεγχος
Άρθρο 36 Τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού εν-

διαφέροντος
Άρθρο 37 Όροι κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού εν-

διαφέροντος
Άρθρο 38 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα 
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 40 Καταργούµενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ-

ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 41 Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών

φορτηγών και λεωφορείων - Αίτηση συνταξιοδότησης ι-
διοκτήτη άδειας φορτηγού δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 42 Ρυθµίσεις θεµάτων Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ.

Α.Ε. - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
Άρθρο 43 Ορισµός οργάνων εξέτασης καταγγελιών

για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011,
1371/2007 και 2006/2004 για τα δικαιώµατα των επιβα-
τών και την προστασία των καταναλωτών - Αντικατάστα-
ση των παρ. 4 και 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014
Άρθρο 44 Θέση σε κυκλοφορία µεταχειρισµένων

Ε.Δ.Χ. οχηµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Άρθρο 45 Απώλεια και αµετάκλητη ανάκληση ιδανικού

µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ.
1061/1971
Άρθρο 46 Καταβλητέο τίµηµα εξαγοράς ιδανικού µερι-

δίου - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 47 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ιδανικού µε-

ριδίου επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς παραχώ-
ρηση ιδανικού µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 6
του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 48 Θέµατα Πειθαρχικών Συµβουλίων για Ε.Δ.Χ.

αυτοκίνητα - Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν.
4070/2012
Άρθρο 49 Θέµατα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής ά-

δειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - Τροποποίηση του
άρθρου 95 του ν. 4070/2012
Άρθρο 50 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκι-

νήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 της υπ΄αριθµ.
34942/2982/1989 (Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Με-
ταφορών και Επικοινωνιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗ-

ΣΗΣ
Άρθρο 51 Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήµα-

τα ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση οριστικής διαγραφής
- Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021
Άρθρο 52 Ρυθµίσεις για τα οχήµατα του Αγίου Όρους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 53 Χώροι στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου ως

στεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων
Άρθρο 54 Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο.

- Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 55 Τιµολογιακή πολιτική Σιδηροδροµικών Επι-

χειρήσεων που εκ.τ.ε.λ.ούν σύµβαση παροχής Υποχρεώ-
σεων Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρ-
θρου 11 του ν. 3891/2010

Άρθρο 56 Εκκαθάριση υποχρεώσεων σύµβασης παρο-
χής Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές
σιδηροδροµικές µεταφορές - Τροποποίηση του άρθρου
12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 57 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων - Επικαι-

ροποίηση συστήµατος ελέγχου και κυρώσεων - Τροπο-
ποίηση των άρθρων 23 και 29 του ν. 3911/2011 
Άρθρο 58 Ακατάσχετο της χρηµατοδότησης του δια-

χειριστή υποδοµής - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
8 του ν. 4408/2016 
Άρθρο 59 Ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας των

σιδηροδρόµων - Τροποποίηση του άρθρου 56 του Κεφα-
λαίου Β΄ του ν. 4632/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΕΣ 
Άρθρο 60 Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μετα-

φορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 3887/2010 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟ-

ΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ
Άρθρο 61 Χορήγηση παροχών 
Άρθρο 62 Θέµατα συµβάσεων προµηθειών Οργανι-

σµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Υ-

ΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 63 Παράταση συµβάσεων παροχής ταχυδροµι-

κών υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 64 Ρυθµίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητό-

δροµος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» - Κατάργηση της παρ.
1 του άρθρου πέµπτου του ν. 4219/2013
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος σύµβασης εκτέλεσης αστι-

κών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δροµολογίων στην
Περιφέρεια Αττικής
Άρθρο 66 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την

κυκλοφορία οχηµάτων των φορέων παροχής συγκοινω-
νιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουρι-
στικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Δηµοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορεί-
ων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δηµόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µε οδη-
γό του ν. 4093/2012
Άρθρο 67 Παραχώρηση µικροσυγκοινωνίας άγονης

γραµµής σε νήσους µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κα-
τοίκων 
Άρθρο 68 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου µε

έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Άρθρο 69 Τροποποίηση επωνυµίας Εθνικής Αρχής Συ-

ντονισµού Πτήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν. 4233/2014
Άρθρο 70 Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υ-

δατοδροµίων - Τροποποίηση του ν. 4663/2020
Άρθρο 71 Αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας α-

πό την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αεροµε-
ταφορών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.δ.
714/1970
Άρθρο 72 Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση

µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. -
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 
Άρθρο 73 Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. -Τροποποίηση των

άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 74 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 75 Καταργούµενες διατάξεις 
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ΜΕΡΟΣ E΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-

ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76 Παράταση θητείας αιρετών µελών υπηρεσια-

κών συµβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλή-
λων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
Άρθρο 77 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση

και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλ-
λογικών οργάνων των νοµικών προσώπων - Τροποποίη-
ση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
Άρθρο 78 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Άρθρο 79 Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ απο-

στάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των
διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζοµένων, συνταξιούχων και εργοδοτών - Τροποποί-
ηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
Άρθρο 80 Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πει-

θαρχικών Συµβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και
των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων
της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
Άρθρο 81 Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας σύ-

γκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρι-
σµών και παράταση της θητείας των διοικητικών και επο-
πτικών συµβουλίων αστικών συνεταιρισµών - Τροποποίη-
ση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Άρθρο 82 Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την

κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 83 Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-

σµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υ-
γειονοµικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 84 Υλοποίηση προγράµµατος «Σχολικά Γεύµα-

τα»
Άρθρο 85 Ρυθµίσεις ζητηµάτων δαπανών των νοσοκο-

µείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των Υγειονοµι-
κών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 86 Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού απο-

θέµατος εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
Άρθρο 87 Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την ε-

φαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κα-
τά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 88 Μετακίνηση και αποζηµίωση ιατρικού προ-

σωπικού συγκεκριµένων ειδικοτήτων - Τροποποίηση των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
Άρθρο 89 Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτε-

τράωρη εφηµεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021
Άρθρο 90 Αποζηµίωση πρόσθετων ενεργών εφηµε-

ριών
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή

των άρθρων 4, 5 και 6
Άρθρο 92 Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην

αναισθησιολογία
Άρθρο 93 Διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνω-

µένων και βαρέως πασχόντων
Άρθρο 94 Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά του κο-

ρωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου
206 του ν. 4820/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 95 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκ-

παιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έ-
τος 2021-2022 - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρ-
θρου 111 του ν. 4821/2021
Άρθρο 96 Αρµοδιότητες των Κέντρων Διεπιστηµονικής

Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροπο-
ποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρ-
θρου 11 του ν. 4823/2021
Άρθρο 97 Υποβολή αιτήσεων µετάθεσης εκπαιδευτι-

κών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για
το σχολικό έτος 2021-2022
Άρθρο 98 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την επανα-

λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών όλων
των βαθµίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -

Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011
Άρθρο 100 Κατάργηση ρυθµίσεων για πρόσθετες απο-

δοχές τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε απόσπα-
ση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 101 Ζητήµατα αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών

και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού της Ε-
πιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 102 Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Τρο-
ποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 103 Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 104 Αρµοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ε-

λέγχου Παιγνίων - Προσθήκη περ. ιγ΄και ιδ΄ στο άρθρο
17 του ν. 3229/2004
Άρθρο 105 Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτρο-

πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρ-
θρου 23Α στον ν. 4141/2013 
Άρθρο 106 Κατάργηση Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων

του άρθρου 18 του ν. 3229/2004, αποσπάσεων από Σώ-
µατα Ασφαλείας και πρόσθετων αποδοχών για το προ-
σωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
- Κατάργηση των παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του
ν. 4141/2013
Άρθρο 107 Συγκρότηση οµάδων εργασίας στην Επι-

τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρ-
θρου 19Α στον ν. 3239/2004
Άρθρο 108 Ηµέρες µετακίνησης µελών Σώµατος Ελε-

γκτών Παιγνίων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 3
άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9 του
ν. 4336/2015
Άρθρο 109 Ένταξη στις ρυθµίσεις τµηµατικής καταβο-

λής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευµατιών,νο-
µικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που επλήγησαν
λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
COVID-19 µε ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόµενης στις εν
λόγω ρυθµίσεις και µε προσωρινή απαγόρευση λειτουρ-
γίας εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος - Τροποποί-
ηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Άρθρο 110 Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έρ-

γων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ε-
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νέργειας και τηλεπικοινωνιών για την διασύνδεση νήσων
ή βραχονησίδων µε την ηπειρωτική χώρα - Προσθήκη
περ. ι΄ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Άρθρο 111 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατε-

δάφισης και διοικητικής αποβολής - Τροποποίηση του
άρθρου 247 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36)
Άρθρο 112 Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου

30Α στον ν. 2789/2000
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 113 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
1. Η αντιµετώπιση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας

κατά την εφαρµογή του συστήµατος εξετάσεων για τη
χορήγηση αδειών οδήγησης, ο εκσυγχρονισµός της εκ-
παιδευτικής ύλης και της δοκιµαστικής διαδικασίας µε
γνώµονα την προαγωγή της οδικής ασφάλειας της Χώ-
ρας, µέσω της διαµόρφωσης ενός σύγχρονου πλαισίου
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών, καθώς και του καθορι-
σµού ενός συστήµατος ελέγχου και εποπτείας των δια-
δικασιών και αξιολόγησης των εξεταστών.

2. Η αντιµετώπιση των διοικητικών και νοµικών στρε-
βλώσεων που έχουν ανακύψει εξαιτίας της κυκλοφορίας
οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος µε ειδικές πινακίδες
κυκλοφορίας, που έχουν χορηγηθεί από ιδιωτικούς φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν η δηµι-
ουργία ενός σαφούς και αποτελεσµατικού νοµικού πλαι-
σίου που προσδιορίζει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού
οχηµάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και τη διαδικα-
σία θέσης αυτών σε δηµόσια κυκλοφορία υπό όρους δια-
φάνειας σε σχέση µε τα λοιπά οχήµατα, µέσω της χορή-
γησης στα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος κρατικών
στοιχείων κυκλοφορίας, του καθορισµού των όρων κυ-
κλοφορίας, της καθιέρωσης τεχνικού ελέγχου, της θέ-
σπισης υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας και
της καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό Μητρώο του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

3. Η αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται των επιβα-
τικών µεταφορών, των οχηµάτων δηµόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, των σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων, των σι-
δηροδροµικών µεταφορών, των εποπτευόµενων φορέων
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και
των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, µέσω της επι-
καιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονι-
σµού των µηχανισµών και των διαδικασιών που διέπουν
τα εν λόγω ζητήµατα.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι: 
1. Η αναµόρφωση του συστήµατος θεωρητικής και

πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών, της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων και
πρακτικών δοκιµασιών για τη χορήγηση όλων των κατη-

γοριών αδειών οδήγησης οχηµάτων, η ρύθµιση του ελέγ-
χου, της εποπτείας και της αξιολόγησης των σχετικών
διαδικασιών, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να διεξάγο-
νται υπό όρους αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και
διαφάνειας.

2. Η ρύθµιση της ταξινόµησης και κυκλοφορίας των ο-
χηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος µε στόχο την προα-
γωγή του ρόλου τους ως τµήµατος της εθνικής και πα-
γκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ανάδειξη της
ιστορικής και αισθητικής αξίας τους.

3. Η ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Υποδοµών και Μεταφορών µε στόχο την απλοποίηση
των σχετικών διαδικασιών, την ίση µεταχείριση και τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:

1. «Φορέας εξετάσεων»: Οι υπηρεσίες µεταφορών και
επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
που είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των θεωρητικών ε-
ξετάσεων και των πρακτικών δοκιµασιών των υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κα-
τηγοριών αδειών οδήγησης.

2. «Αρµόδια αρχή»: Το Τµήµα Αδειών Οδήγησης και Ε-
πιµόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφο-
ρίας και Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασµού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενι-
κής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδο-
µών και Μεταφορών.

3. «Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: Σηµαντικές δυ-
σκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών,
γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων, ψυχικών και
νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη
διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία
της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Στους µαθητές
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται, ι-
δίως, όσοι παρουσιάζουν διαταραχές οµιλίας - λόγου, ει-
δικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρο-
µο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότη-
τα. Στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες δεν εµπίπτουν οι µαθητές µε χαµη-
λή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς µε εξωγε-
νείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαι-
τερότητες.

4. «Μελέτη περίπτωσης»: Θέµα θεωρητικής εξέτασης
υποψήφιων οδηγών σχετικά µε πραγµατική κατάσταση,
την οποία µπορεί να αντιµετωπίσει ένας οδηγός κατά
την οδήγηση, ώστε να αξιολογηθούν η οδηγική συµπερι-
φορά του, η επίγνωση κινδύνου και η εγρήγορσή του σε
δυνητικό κίνδυνο, καθώς και η αντίληψή του ως προς την
οδική ασφάλεια.

5. «Πρακτική δοκιµασία»: Η δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών
ως προς τις δεξιότητες οδήγησής τους, η οποία περιλαµ-
βάνει ειδικές δοκιµασίες και πορεία στο δηµόσιο οδικό
δίκτυο της Χώρας υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφο-
ρίας. 
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6. «Επόπτες»: Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Επο-
πτών που ασκούν εποπτεία στο έργο των υπεύθυνων για
τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων και πρακτικών
δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη
χορήγηση άδειας οδήγησης. 

7. «Εποπτεία»: Ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται από
τους Επόπτες, ως µέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Εν-
στάσεων, στις θεωρητικές και πρακτικές δοκιµασίες των
υποψήφιων οδηγών και των οδηγών µέσω: 
α) τακτικών δειγµατοληπτικών επιτόπιων ελέγχων,
β) εκτάκτων επιτόπιων ελέγχων, 
γ) ελέγχων κατόπιν καταγγελιών και
δ) αποµακρυσµένης εποπτείας, βάσει δειγµατοληψίας

ή κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης. 
8. «Αξιολόγηση»: Η συστηµατική αποτίµηση της Αρµό-

διας αρχής ως προς τη διενέργεια των πρακτικών δοκι-
µασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών επί τη βάσει
των αποτελεσµάτων της Εποπτείας, καθώς και των λοι-
πών διαθέσιµων σε αυτήν στοιχείων. 

9. «Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων»: Η τριµελής
Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της
αποµακρυσµένης εποπτείας και την εξέταση των ενστά-
σεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. 

10. «Φορέας χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού εν-
διαφέροντος»: Φορέας ο οποίος υποδεικνύεται από τη
Διεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ο-
µοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), τη Διεθνή Οµοσπον-
δία Παλαιών Οχηµάτων (Δ.Ο.Π.Ο.) και το Υπουργείο Ε-
θνικής Άµυνας, αρµόδιος για να χαρακτηρίζει «Όχηµα ι-
στορικού ενδιαφέροντος», να εκδίδει και να χορηγεί τη
«Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδια-
φέροντος», καθώς και το «Πιστοποιητικό συµµόρφωσης
οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος».

11. «Όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος»: Κάθε όχηµα
που έχει ηλικία τριάντα (30) τουλάχιστον ετών από το έ-
τος κατασκευής του, ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευ-
άζεται πλέον, από ιστορικής απόψεως συντηρείται και
διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υπο-
στεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των
κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο
των νοµικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγρα-
φών των διεθνών κανονισµών που θέτουν η Δ.Ο.Α., η
Δ.Ο.Μ., η Δ.Ο.Π.Ο. και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
κατά περίπτωση, και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον
«Φορέα χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος».

12. «Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος»: Βεβαίωση που εκδίδεται και χορηγείται
από τους Φορείς χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού εν-
διαφέροντος, δια της οποίας χαρακτηρίζεται ένα όχηµα
ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

13. «Πιστοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος»: Πιστοποιητικό που εκδίδεται και χορη-
γείται από τους Φορείς χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, διά του οποίου βεβαιώνεται η συµ-
µόρφωση οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος µε τις
προϋποθέσεις του παρόντος. 

14. «Φορέας διοργανώσεων οχηµάτων ιστορικού εν-
διαφέροντος»: Φορέας που διενεργεί τις διοργανώσεις
της περ. ε΄ του άρθρου 49 του ν. 2696/1999 (Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, Α΄ 57).

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 4
Γενικές ρυθµίσεις εκπαίδευσης 

και εξέτασης υποψηφίων οδηγών 

1. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητι-
κής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέτα-
ση των υποψηφίων οδηγών είναι ο εφοδιασµός τους µε
το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).
Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο µε τριετή ισχύ, το οποίο περιλαµ-
βάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υποψηφίου, κα-
θώς και µνηµόνιο δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφο-
ράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων κατόπιν της
διενέργειας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και
οδηγών από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) που δια-
τηρεί νόµιµο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ια-
τρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συµµετέχει ή είναι
µέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής
που έχει την έδρα της στη Χώρα. Η ως άνω διαδικασία
διενέργειας ιατρικής εξέτασης ισχύει και για την ανανέ-
ωση αδειών οδήγησης οχηµάτων.

2. Για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οδηγοί για τη χορήγηση άδει-
ας οδήγησης οχηµάτων κατηγορίας Β, όπως αυτή ορίζε-
ται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
51/2012, πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδο-
µο (17ο) έτος της ηλικίας τους. 

3. Προκειµένου να λάβουν µέρος στη θεωρητική εξέ-
ταση και στην πρακτική δοκιµασία, οι υποψήφιοι οδηγοί
υποχρεούνται να έχουν πραγµατοποιήσει τον ελάχιστο
αριθµό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπε-
ται στην απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30,
και πρακτικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην α-
πόφαση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.
51/2012 περί ελάχιστων απαιτήσεων για τις εξετάσεις ο-
δήγησης. Ο Φορέας Εξετάσεων της οικείας Περιφέρειας
είναι αρµόδιος για τον προγραµµατισµό της διεξαγωγής
της θεωρητικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιµασίας.

4. Στους υποψήφιους οδηγούς που έχουν πραγµατο-
ποιήσει τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής και πρα-
κτικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 3, χορηγού-
νται βεβαίωση για την πιστοποίηση της θεωρητικής εκ-
παίδευσης, υπογεγραµµένη από τον Διευθυντή Σπουδών
του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδη-
γών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 8
του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194) και αντίστοιχα βεβαίωση για
απόδειξη ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης υπο-
γεγραµµένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο
της Σχολής Οδηγών.

5. Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συµπληρώσει το δέ-
κατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν
πραγµατοποιήσει τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής
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και πρακτικής εκπαίδευσης οχηµάτων κατηγορίας Β, δύ-
νανται να λάβουν µέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και
πρακτικές δοκιµασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης
οχηµάτων κατηγορίας Β, που πραγµατοποιούνται από
τον φορέα εξετάσεων. 

6. Στους υποψηφίους της παρ. 5 που ολοκληρώνουν ε-
πιτυχώς την πρακτική δοκιµασία για τη χορήγηση άδειας
οδήγησης οχηµάτων κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατό-
τητα οδήγησης µε συνοδό και χορηγείται προσωρινή ά-
δεια οδήγησης, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις     δια-
δικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 42 έως 47 του ν.
4663/2020 (Α΄ 30).

7. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η
συνοδευόµενη οδήγηση:
α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κα-

τοικίας του ενδιαφερόµενου και ειδικά για την Περιφέ-
ρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.
β) Για χρονικό διάστηµα έως και την ηµεροµηνία παρα-

λαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του π.δ. 51/2012. 

8. Ο συνοδός οδηγός απαιτείται να πληροί σωρευτικά
τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει συµπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε

(25) ετών,
β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγο-

ρίας Β πάνω από πέντε (5) έτη και
γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει

µαζί του.
9. Η άδεια οδήγησης του Παραρτήµατος Ι του π.δ.

51/2012 χορηγείται µε τη συµπλήρωση της ηλικίας των
δεκαοκτώ (18) ετών. Στην περίπτωση που ο οδηγός έχει
υποπέσει σε παράβαση κατά τη διάρκεια της συνοδευό-
µενης οδήγησης, η οποία επισύρει ποινή αφαίρεσης της
άδειας οδήγησης, και εφόσον µε τη συµπλήρωση της
προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται σε ι-
σχύ, η άδεια οδήγησης χορηγείται µετά την επιβολή των
προβλεπόµενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) κυρώσεων.

Άρθρο 5
Ειδική θεωρητική εκπαίδευση

1. Eιδική θεωρητική εκπαίδευση προβλέπεται για τους
υποψήφιους οδηγούς:
α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική φοί-

τηση στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
β) µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
γ) οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διε-

θνούς προστασίας, ή
δ) οι οποίοι είναι κωφοί ή βαρήκοοι.
2. Για τους υποψήφιους της παρ. 1 προβλέπεται ειδική

εκπαιδευτική προσέγγιση µε τη χρήση ειδικού εκπαιδευ-
τικού υλικού, το οποίο περιλαµβάνει ενδεικτικά εγχειρί-
διο σε ψηφιακή µορφή, όπου η παρουσίαση της ύλης δύ-
ναται να γίνεται µε ήχο, εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες,
κείµενο και βίντεο στην ελληνική νοηµατική γλώσσα.

Άρθρο 6
Θεωρητική εξέταση

1. Για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οποιασδή-
ποτε κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε θεωρητι-
κή εξέταση για να διαπιστωθεί ότι διαθέτει την απαιτού-

µενη γνώση των θεµάτων της θεωρητικής εκπαίδευσης
που καθορίζονται µε την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου
30 του παρόντος και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήµα-
τος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

2. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται όσοι αιτούνται
για πρώτη φορά άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες Β΄,
ΑΜ, Α1, Α2 ή Α, C1 ή C, D1 ή Dσε Ερωτηµατολόγια που
αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
µελέτες περίπτωσης, όπως καθορίζονται µε την απόφα-
ση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30. 

3. Το υλικό των εξετάσεων διατίθεται και σε ξένες
γλώσσες, πέραν της ελληνικής, όπως προβλέπεται στην
απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30. Επίσης,
διατίθεται στην ελληνική µε χρήση ακουστικών µε ήχο,
καθώς και στην ελληνική νοηµατική γλώσσα.

4. Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα Ερωτηµατο-
λόγια ορίζονται µε τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεµά-
των Θεωρητικής Εξέτασης (Τ.Θ.Θ.Ε.), η οποία συστήνε-
ται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδοµών και Μετα-
φορών. Η Τ.Θ.Θ.Ε. αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη µε µέ-
ριµνα της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλει-
ας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Δικαίωµα
ένταξης ερωτήσεων στην Τ.Θ.Θ.Ε. έχουν τα πρόσωπα
που καθορίζονται µε την απόφαση της περ. 8) της παρ. 1
του άρθρου 30.

Άρθρο 7
Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης 

1. Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης είναι υπάλ-
ληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των υπηρεσιών Με-
ταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ε-
νότητας που ορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας µε
τα στοιχεία των επιτηρητών.

2. Βάσει του πίνακα της παρ. 1, την ηµέρα των εξετά-
σεων, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ορίζει δύο
(2) τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης, α-
νά αίθουσα, ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης. 

3. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότη-
τας, δύνανται να ορίζονται ως επιτηρητές της θεωρητι-
κής εξέτασης και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών της Περι-
φερειακής Ενότητας, βάσει του πίνακα της παρ. 1.

4. Ειδικώς στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας, ο οικείος Περιφερειάρχης δύναται να ζητήσει
να ορισθούν ως επιτηρητές και υπάλληλοι από Διευθύν-
σεις που ανήκουν σε άλλες Περιφέρειες, εκτός της Αττι-
κής και της Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο ορισµός του υπαλλήλου πραγµατοποιεί-
ται µε κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών.

5. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην παρ. 4 ενηµε-
ρώνονται για τον ορισµό τους ως επιτηρητών κατά την
αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα
των εξετάσεων, µε µέριµνα του Προϊσταµένου της Διεύ-
θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας που ζητά τον ορισµό τους. 

6. Υπεύθυνος της αίθουσας ορίζεται ο αρχαιότερος σε
κατηγορία και βαθµό και, στην περίπτωση ισόβαθµων, ο
επιτηρητής µε περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον
συγκεκριµένο βαθµό.
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Άρθρο 8
Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης

1. Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετά-
σεων την ηµέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. και
επιδεικνύει στους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης
το Δ.Ε.Ε. και την ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή
βεβαίωση της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή το διαβα-
τήριό του ή, εφόσον δεν είναι Έλληνας πολίτης, την ά-
δεια διαµονής του ή την Άδεια Διαµονής Ενιαίου Τύπου
(Α.Δ.Ε.Τ.) και, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει χορηγη-
θεί, την απόφαση χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ., που χορηγεί η Υ-
πηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Α-
σύλου.

2. Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισµένο: 
α) µε φορητή συσκευή µε την οποία ανιχνεύεται οποι-

αδήποτε µορφή ασύρµατης επικοινωνίας, η οποία χρησι-
µοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υ-
ποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά
τη διάρκεια της εξέτασης, 
β) µε φορητή κάµερα µε αποσπώµενη κάρτα µνήµης,

µε την οποία πραγµατοποιείται στιγµιαία λήψη φωτογρα-
φίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστι-
κό κέντρο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρη-
τικής εξέτασης και 
γ) µε οθόνη, η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλι-

κό για την ενηµέρωση των υποψηφίων σχετικά µε την
διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης, τις απαγορεύσεις
και τις κυρώσεις που καθορίζονται µε την απόφαση της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 πριν από την έναρξη
της θεωρητικής εξέτασης. Ο ως άνω εξοπλισµός ελέγχε-
ται και τίθεται σε λειτουργία µε µέριµνα και ευθύνη των
επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.

3. Πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται έλεγχος
ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια:
α) Σε πρώτο στάδιο από τους επιτηρητές της θεωρητι-

κής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υπο-
ψηφίου, όπως εµφανίζονται στην οθόνη των υπολογι-
στών που βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε.
και στα έγγραφα της παρ. 1. Ο υποψήφιος φέρει την α-
ποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσω-
πικών του στοιχείων στα προαναφερόµενα έγγραφα. Αν,
κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν διαφο-
ρές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως ανα-
γραµµατισµός ονόµατος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από
τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης µε µέριµνα του υ-
πευθύνου της αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται
από τη διαδικασία έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση
διόρθωσης των προσωπικών του στοιχείων στον φορέα
εξετάσεων, ο οποίος, µετά από τη διόρθωση, επαναπρο-
γραµµατίζει τη συµµετοχή του υποψηφίου στη θεωρητι-
κή εξέταση.
β) Σε δεύτερο στάδιο, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέ-

σων. Για την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστηµα, οι
υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Η
αυθεντικοποίηση των υποψηφίων γίνεται κατόπιν επιλο-
γής ενός από τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.
1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

4. Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσω-
πίας της παρ. 3 ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους ε-
πόπτες του Μητρώου Εποπτών, διαπιστωθεί απόπειρα
τέλεσης ή τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των
επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως

προς την ταυτότητα του υποψηφίου, ή αν ο υποψήφιος
καταλαµβάνεται να υποβοηθείται µε οποιοδήποτε τρό-
πο, ή να παραβαίνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
µε την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30, ο
υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής
εξέτασης µε ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής ε-
ξέτασης, και σε περίπτωση παρουσίας επόπτη µε ευθύνη
του επόπτη, και το Δ.Ε.Ε. ακυρώνεται. Ο υποψήφιος έχει
δικαίωµα επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραµ-
µατισµού συµµετοχής του στη θεωρητική εξέταση µετά
από την πάροδο δύο (2) ετών από τη διαπίστωση της πα-
ράβασης και την εκ νέου παρακολούθηση των ελάχιστων
απαιτούµενων µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που
προβλέπονται στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30. 

Άρθρο 9
Δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας

υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1. Η ψηφιακή φωτογραφία των υποψηφίων χρησιµο-
ποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια, σε δεύτερο
χρόνο, δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας από
την αρµόδια αρχή. Για τη διενέργεια του δειγµατοληπτι-
κού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, η ψηφιακή φωτογραφία
του υποψηφίου, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την περ. β)
της παρ. 2 του άρθρου 8, διασταυρώνεται, µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων, µε την αντίστοιχη φωτογραφία
που συµπεριλαµβάνεται στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.

2. Οι ψηφιακές φωτογραφίες των υποψηφίων αποθη-
κεύονται στην αποσπώµενη κάρτα µνήµης, η οποία, µετά
το πέρας της θεωρητικής εξέτασης, αποστέλλεται, µε
µέριµνα των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, στη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρει-
ας. Τα ανωτέρω δεδοµένα διατηρούνται για τον σκοπό
της διενέργειας δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπρο-
σωπίας, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία για χρονι-
κό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες
από την ηµέρα διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης.
Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήµατος, οι
φωτογραφίες διαγράφονται. Κατ’ εξαίρεση, αν έχει εκκι-
νήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική ή
διοικητική διαδικασία ή διαδικασία αποµακρυσµένης επο-
πτείας σύµφωνα µε το άρθρο 20, οι φωτογραφίες διατη-
ρούνται µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών,
λαµβανοµένων των απαραίτητων τεχνικών και οργανω-
τικών µέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω µέτρα
καταγράφονται σε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας για
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που ενεργεί ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και για τις Περιφέρειες που ε-
κτελούν πράξεις επεξεργασίας ως Εκτελούντες την
Επεξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού
(EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

3. Αν, κατά τη διενέργεια του δειγµατοληπτικού ελέγ-
χου ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθεί η τέλεση πλαστογρα-
φίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής
εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υ-
ποψηφίου:
α) Ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε στη θεωρητική

εξέταση και το Δ.Ε.Ε. ακυρώνεται. Ο υποψήφιος έχει δι-
καίωµα υποβολής αίτησης επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και
εκ νέου προγραµµατισµού συµµετοχής στη θεωρητική ε-
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ξέταση µετά από την πάροδο δύο (2) ετών από τη διαπί-
στωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε.
και τη συµµετοχή του στη θεωρητική εξέταση απαιτείται
η εκ νέου παρακολούθηση των ελάχιστων απαιτούµενων
µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται
στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30.
β) Αν, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, ο υποψή-

φιος έχει ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση και την
αντίστοιχη δοκιµασία και του έχει χορηγηθεί προσωρινή
άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης, ανακαλείται η προ-
σωρινή άδεια ή η άδεια οδήγησης που του έχει χορηγη-
θεί. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης επα-
νέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραµµατισµού συµ-
µετοχής του στη θεωρητική εξέταση και την πρακτική
δοκιµασία, µετά από την πάροδο δύο (2) ετών από τη
διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του
Δ.Ε.Ε. και τη συµµετοχή του στις εξετάσεις, απαιτείται η
εκ νέου παρακολούθηση των ελάχιστων απαιτούµενων
µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που
προβλέπονται στις περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου
30 αντίστοιχα.

Άρθρο 10
Θεωρητική εξέταση ατόµων που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

1. Ειδική θεωρητική εξέταση προβλέπεται για τους υ-
ποψήφιους οδηγούς:
α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκ-

παίδευση,
β) µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
2. Πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 8, για τη θε-

ωρητική εξέταση των ανωτέρω κατηγοριών υποψήφιων
οδηγών εφαρµόζονται, αντίστοιχα, τα ακόλουθα:
α) Οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης ό-

λων των κατηγοριών οχηµάτων, που δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167),υπο-
βάλλονται σε ειδική θεωρητική εξέταση µε τη βοήθεια
προσωπικών ακουστικών του µηχανογραφικού συστήµα-
τος µε εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων.
Για την υπαγωγή τους στη θεωρητική εξέταση του πρώ-
του εδαφίου οι υποψήφιοι υποβάλλουν υποχρεωτικά,
ταυτόχρονα µε την αίτηση για αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε.,
βεβαίωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι δεν έ-
χουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή, αν
τέτοια βεβαίωση δεν δύναται να εκδοθεί, βεβαίωση περί
µη έκδοσης και µη ύπαρξης διαθέσιµων στοιχείων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Η θεωρητική εξέταση των υποψήφιων οδηγών, οι ο-

ποίοι παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της περ. α). Για την υ-
παγωγή τους στην διαδικασία αυτή, οι υποψήφιοι υπο-
βάλλουν στον Φορέα Εξετάσεων ειδική διαγνωστική έκ-
θεση, η οποία χορηγείται ή έχει χορηγηθεί από κρατική
δοµή, ιδίως από τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-
σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ή

τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήρι-
ξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ή τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)ή τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υ-
ποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
(ΙΠΔ), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
καθώς και την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης (Ε.Δ.Ε.Α.) που λειτουργεί στην Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ή από εξειδικευµένο σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών α-
ναγκών ψυχίατρο. 
γ) Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσ-

σα δύνανται να εξετάζονται σε µία από τις ξένες γλώσ-
σες που είναι διαθέσιµες µέσω του κατάλληλου µηχανο-
γραφικού συστήµατος. Όσοι δεν γνωρίζουν κάποια από
τις διαθέσιµες ξένες γλώσσες του συστήµατος, αλλά κα-
τανοούν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται
µε τη διαδικασία της περ. α).

Άρθρο 11
Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων 

υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1. Πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 8, για τη θε-
ωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοοων υποψήφιων ο-
δηγών ή οδηγών εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
α) Πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής ε-

ξέτασης και µε στόχο την ενηµέρωσή τους ή την παροχή
διευκρινίσεων από τους επιτηρητές δύνανται να χρησι-
µοποιούν διερµηνέα ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ή
χειλεανάγνωσης, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο
τον εξεταζόµενο, ή να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Εξ
Αποστάσεως Διερµηνείας ή Χειλεανάγνωσης του Εθνι-
κού Ιδρύµατος Κωφών µέσω βιντεοκλήσης. O υποψή-
φιος οδηγός ή οδηγός δηλώνει στην αίτησή του για χο-
ρήγηση άδειας οδήγησης που υποβάλλει στον Φορέα Ε-
ξετάσεων ότι στη θεωρητική εξέταση θα κάνει χρήση
διερµηνέα και η δήλωση αυτή αναγράφεται στο
Δ.Ε.Ε.Ο.. Ο διερµηνέας, που προσέρχεται στον χώρο
της θεωρητικής εξέτασης µε µέριµνα του εξεταζοµένου,
διαθέτει πιστοποίηση από την Οµοσπονδία Κωφών Ελ-
λάδας ή το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών ή το Σωµατείο Διερµη-
νέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, την οποία επιδει-
κνύει στους επιτηρητές. Οι επιτηρητές αναφέρουν την
πιστοποίηση και τα στοιχεία του διερµηνέα στο Δ.Ε.Ε..
β) Υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση µε την προβο-

λή βίντεο που εµφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και περιλαµβάνει, τις ερωτήσεις, τις απαντή-
σεις, τα σχήµατα και τα κείµενα µεταφρασµένα στην ελ-
ληνική νοηµατική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους. Ο υπο-
ψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση ακολουθώντας τις
υποδείξεις του βίντεο.

2. Για την υπαγωγή τους στη θεωρητική εξέταση της
παρ. 1, οι υποψήφιοι που είναι κωφοί ή βαρήκοοι υπο-
βάλλουν στον Φορέα Εξετάσεων Πιστοποιητικό Αναπη-
ρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή α-
πό τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης
Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012
(Α΄ 63).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 12
Πρακτική εκπαίδευση

1. Η έναρξη των µαθηµάτων της πρακτικής εκπαίδευ-
σης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε
κατηγορίας, πραγµατοποιείται µόνο µετά από την περά-
τωση των µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του υπο-
ψήφιου οδηγού στην κατηγορία Β. 

2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στον φο-
ρέα εξετάσεων, προκειµένου να συµµετέχει σε πρακτική
δοκιµασία, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα ελά-
χιστα µαθήµατα πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης
κατηγορίας εκπαιδευτικό όχηµα, που προβλέπονται στην
απόφαση της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 30. Υποψή-
φιος που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ
των κατηγοριών Β, ΑΜ, Α1, Α2, Α, C1, C, D1 ή D, δύνα-
ται, εφόσον το επιθυµεί, να παρακολουθήσει µαθήµατα
πρακτικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχης κατηγορίας οχή-
µατα νέας τεχνολογίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

Άρθρο 13
Πρακτική δοκιµασία

1. Μετά από την επιτυχή θεωρητική εξέταση και την ο-
λοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης, ακολουθεί η
πρακτική δοκιµασία για την κατηγορία οδήγησης που έ-
χει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός. 

2. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την α-
πόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α χω-
ρίζεται στα εξής τέσσερα (4) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχή-

µατος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντή-
σει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία
ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) δοκιµασία ελιγµών, η οποία πραγµατοποιείται εκτός

οδικού δικτύου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο ελιγµών,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγι-

κής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός ο-
δικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας
υπό την καθοδήγηση του εξεταστή,
δ) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον

έλεγχο της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της
ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, εντός ο-
δικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας
χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.

3. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την α-
πόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β χωρίζεται στα
εξής τέσσερα (4) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχή-

µατος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντή-
σει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία
ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγι-

κής ικανότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας
του οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγµούς οπισθοπορεί-
ας, και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύ-
ου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την κα-
θοδήγηση του εξεταστή,

γ) δοκιµασίες στάθµευσης οχήµατος που συνίστανται
στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου ο-
δηγού να πραγµατοποιήσει ελιγµούς στάθµευσης του ο-
χήµατος, µε ή χωρίς οπισθοπορεία, εντός και εκτός οδι-
κού δικτύου, σε επιτρεπόµενο χώρο στάθµευσης,
δ) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον

έλεγχο της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της
ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυ-
σιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγη-
ση του εξεταστή, αλλά µε τη χρήση πλοηγού.

4. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την α-
πόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΒΕ χωρίζεται στα
εξής πέντε (5) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχή-

µατος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντή-
σει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία
ασφαλούς οδήγησης του ρυµουλκού και ρυµουλκούµε-
νου οχήµατος,
β) ζεύξη και απόζευξη ρυµουλκούµενου οχήµατος, ό-

που ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορι-
σµένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς του να
ζεύξει και να αποζεύξει µε ασφάλεια το ρυµουλκούµενο
όχηµα και εφόσον του ζητηθεί, να πραγµατοποιήσει τη
διαδικασία της ζεύξης και απόζευξης,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγι-

κής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός ο-
δικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας
υπό την καθοδήγηση του εξεταστή,
δ) δοκιµασίες οπισθοπορείας και στάθµευσης οχήµα-

τος που συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότη-
τας του υποψήφιου οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγ-
µούς οπισθοπορείας και στάθµευσης του ρυµουλκού και
του ρυµουλκούµενου οχήµατος, εντός και εκτός οδικού
δικτύου, σε επιτρεπόµενο χώρο στάθµευσης,
ε) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον

έλεγχο της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της
ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυ-
σιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγη-
ση του εξεταστή, αλλά µε τη χρήση πλοηγού.

5. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την α-
πόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E, DE χωρίζεται στα εξής πέντε (5) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχή-

µατος, κατά την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντή-
σει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία
ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) ζεύξη και απόζευξη συρµού και αρθρωτού οχήµα-

τος, όπου ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκα-
θορισµένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς
του να ζεύξει και να αποζεύξει µε ασφάλεια τον συρµό ή
το αρθρωτό όχηµα, και εφόσον του ζητηθεί, να πραγµα-
τοποιήσει τη διαδικασία της ζεύξης και απόζευξης,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγι-

κής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός ο-
δικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας
υπό την καθοδήγηση του εξεταστή,
δ) δοκιµασίες οπισθοπορείας και στάθµευσης οχήµα-

τος που συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότη-
τας του υποψήφιου οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγ-
µούς οπισθοπορείας και στάθµευσης του οχήµατος, ε-
ντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόµενο χώρο
στάθµευσης,
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ε) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον
έλεγχο της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της
ικανότητάς του για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυ-
σιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγη-
ση του εξεταστή, αλλά µε τη χρήση πλοηγού.

6. Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση των
προσόντων και συµπεριφοράς, τη διάρκεια και τον τόπο
εξέτασης των υποψήφιων οδηγών εφαρµόζονται οι ελά-
χιστες απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012
(Α΄ 101).

Άρθρο 14
Διαδικασία πρακτικής δοκιµασίας 
υποψήφιων οδηγών και οδηγών

1. Ο Φορέας Εξετάσεων είναι αρµόδιος για τον προ-
γραµµατισµό της πρακτικής δοκιµασίας, αφού προσκοµι-
σθεί το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου από τον ίδιο ή από τον νό-
µιµο εκπρόσωπό του και εφόσον αποδεικνύεται µε κάθε
πρόσφορο µέσο η καταβολή του προβλεπόµενου στην
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) παραβό-
λου για την πρακτική δοκιµασία.

2. Η πρακτική δοκιµασία όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται απο-
κλειστικά µε τα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες των σχο-
λών οδηγών, σε εκπαιδευτικό όχηµα της κατηγορίας για
την οποία ο εξεταζόµενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγη-
σης, µε την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή που έχει
την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτόν.

3. Η πρακτική δοκιµασία όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή, ο οποίος ορί-
ζεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής. Κατά τη διενέρ-
γεια πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, παρίστα-
νται µέσα στο όχηµα ο εξεταστής, και ο εκπαιδευτής του
υποψήφιου οδηγού, ο οποίος έχει τον χειρισµό των πο-
δοµοχλών. Σε περίπτωση κωφού και βαρήκοου υποψήφι-
ου οδηγού που έχει ζητήσει παρουσία διερµηνέα της ελ-
ληνικής νοηµατικής γλώσσας, ο διερµηνέας µπορεί να
παραβρίσκεται στο οπίσθιο τµήµα του οχήµατος. Η πρα-
κτική δοκιµασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών µο-
τοσικλετών και µοτοποδηλάτων πραγµατοποιείται µε
τον υποψήφιο να επιβαίνει µόνος του επί της εκπαιδευτι-
κής µοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού µοτοποδηλάτου,
ακολουθούµενος από εκπαιδευτικό όχηµα. 

4. Πριν από την έναρξη της πρακτικής δοκιµασίας, οι υ-
ποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί έχουν το δικαίωµα ελεύθε-
ρης οδήγησης έως πέντε (5) λεπτών χωρίς να υπόκεινται
σε αξιολόγηση, εφόσον το επιθυµούν. Ο χρόνος ελεύθε-
ρης οδήγησης προσµετράται στον συνολικό χρόνο διε-
ξαγωγής της πρακτικής δοκιµασίας.

5. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιου οδηγού και οδη-
γού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε α-
στικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθµοί δυσκο-
λίας και συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που συναντά κά-
θε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, χρησιµοποι-
ούνται οδοί εκτός κατοικηµένων περιοχών, οδοί ταχείας
κυκλοφορίας και αυτοκινητόδροµοι. 

6. Οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις του εξεταστή δίδο-
νται µε τρόπο ώστε να µπορούν να γίνουν κατανοητές α-
πό τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς. 

7. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που είναι κωφοί ή
βαρήκοοι, κατόπιν δήλωσής τους κατά την έκδοση του
Δ.Ε.Ε., εφόσον το επιθυµούν, κάνουν χρήση της Υπηρε-

σίας Εξ Αποστάσεως Διερµηνείας ή Χειλεανάγνωσης
του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών µέσω βιντεοκλήσης, πριν
από την έναρξη της πορείας ή χρησιµοποιούν διερµηνέα
ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η
δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόµενο.
Διαφορετικά, ο εξεταστής δεν διενεργεί την εξέταση. Ο
διερµηνέας που προσέρχεται στον χώρο της πρακτικής
δοκιµασίας µε µέριµνα του εξεταζοµένου, διαθέτει πι-
στοποίηση από την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας ή το Ε-
θνικό Ίδρυµα Κωφών ή το Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνι-
κής Νοηµατικής Γλώσσας, την οποία και επιδεικνύει
στον εξεταστή. 

8. Μετά το πέρας της πρακτικής δοκιµασίας, ο εξετα-
στής µεριµνά για τη σύνταξη πρακτικού διενέργειας της
πρακτικής δοκιµασίας, το οποίο αποστέλλει υπογεγραµ-
µένο στον φορέα εξετάσεων.

9. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής
δοκιµασίας, χορηγούνται η προσωρινή άδεια οδήγησης
σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.
4663/2020 (Α΄ 30) και, στη συνέχεια, η άδεια οδήγησης
για την κατηγορία την οποία έχει ζητήσει ο ενδιαφερό-
µενος. Αν ο υποψήφιος αποτύχει, υποχρεούται σε εκ νέ-
ου παρακολούθηση του ελάχιστου αριθµού µαθηµάτων
πρακτικής εκπαίδευσης που προβλέπεται στην απόφαση
της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 30.

Άρθρο 15
Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιµασίας

1. Η πρακτική δοκιµασία των υποψήφιων οδηγών και ο-
δηγών όλων των κατηγοριών οχηµάτων καταγράφεται
µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων.

2. Πριν από την έναρξη των πρακτικών δοκιµασιών για
τις οποίες έχει προγραµµατισθεί η συµµετοχή του, ο ε-
ξεταστής παραλαµβάνει φορητή κάµερα από τη Διεύθυν-
ση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η
φορητή κάµερα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνει-
ας, µε δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα (360) µοι-
ρών και διαθέτει µικρόφωνο και ειδική αποσπώµενη κάρ-
τα µνήµης, στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία
της πρακτικής δοκιµασίας. 

3. Ο εξεταστής, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ορ-
θής λειτουργίας της κάµερας και της σωστής τοποθέτη-
σης της αποσπώµενης κάρτας µνήµης, τοποθετεί τη φο-
ρητή κάµερα µε ευθύνη του µέσα στο εκπαιδευτικό όχη-
µα και θέτει αυτή σε λειτουργία. Για την καταγραφή της
πρακτικής δοκιµασίας µοτοσικλετών και µοτοποδηλά-
των, ο εξεταστής τοποθετεί µε ευθύνη του τη φορητή
κάµερα µέσα στο εκπαιδευτικό όχηµα κατηγορίας Β, το
οποίο ακολουθεί την εκπαιδευτική µοτοσικλέτα. Η κάµε-
ρα απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του ο-
χήµατος και τους συµµετέχοντες στη διαδικασία. Καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της πρακτικής δοκιµασίας ο εξεταστής
διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της κάµερας και την
καταγραφή της πρακτικής δοκιµασίας. Αν, πριν από την
έναρξη της πρακτικής δοκιµασίας, διαπιστωθεί µη λει-
τουργία της κάµερας για οποιονδήποτε λόγο, η εξέταση
δεν διενεργείται και δεν προσµετράται στον αριθµό εξε-
τάσεων της παρ. 1 του άρθρου 21. Σε περίπτωση δυσλει-
τουργίας της κάµερας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η
εξέταση διακόπτεται µε ευθύνη του εξεταστή. Σε αµφό-
τερες τις περιπτώσεις, η εξέταση του υποψηφίου επανα-
προγραµµατίζεται ατελώς για την πρώτη διαθέσιµη ηµε-
ροµηνία. 
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4. Μετά το πέρας της εξέτασης ο εξεταστής αφαιρεί
από το όχηµα την κάµερα και εξάγει από αυτήν την απο-
σπώµενη κάρτα µνήµης. Εντός µιας (1) εργάσιµης ηµέ-
ρας από τη λήξη της εξέτασης ο εξεταστής υποχρεούται
να παραδώσει την κάµερα και την κάρτα µνήµης στη Δι-
εύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας,
µαζί µε το πρακτικό δοκιµασίας σύµφωνα µε την παρ. 8
του άρθρου 14 και, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει,
το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας πα-
ραλαµβάνει την κάµερα και την κάρτα µνήµης, αφού ε-
λέγξει ότι η τελευταία περιέχει το προβλεπόµενο αποθη-
κευµένο υλικό σε κατάλληλη µορφή. Αν διαπιστωθεί ότι
η κάρτα µνήµης δεν περιέχει το προβλεπόµενο αποθη-
κευµένο υλικό, οι εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν α-
πό τον εν λόγω εξεταστή ακυρώνονται και οι εξετάσεις
των υποψηφίων επαναπρογραµµατίζονται ατελώς για
την πρώτη διαθέσιµη ηµεροµηνία.

5. Η κάµερα φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος µέχρι την
παράδοσή της προς χρήση στον επόµενο εξεταστή. Η
κάρτα µνήµης µε το αποθηκευµένο οπτικοακουστικό υλι-
κό της πρακτικής δοκιµασίας προστατεύεται από οποια-
δήποτε παρέµβαση και µε ευθύνη του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος, αρχειοθετείται α-
νά εξεταστή και ανά ηµέρα και φέρει υποχρεωτικά δια-
κριτικό γνώρισµα που περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, την
ηµεροµηνία διενέργειας της εξέτασης και το όνοµα του
εξεταστή. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας καθίσταται ο ίδιος ή
δύναται να ορίζει υπάλληλο ως υπεύθυνο ασφαλείας για
τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και
διαθεσιµότητας του οπτικοακουστικού υλικού. 

6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών της Περιφέρειας ή ο εξουσιοδοτηµένος από
αυτόν υπάλληλος διαβιβάζει την κάρτα µνήµης µε το α-
ποθηκευµένο οπτικοακουστικό υλικό στην αρµόδια αρ-
χή, κατόπιν υποβολής αιτήµατος της εν λόγω µονάδας,
µεριµνώντας για τη δηµιουργία, αρχειοθέτηση και τήρη-
ση αντιγράφου αυτής κατ’ αναλογία της παρ. 5. 

7. Η κάρτα µνήµης µε το αποθηκευµένο οπτικοακου-
στικό υλικό περιέχει υλικό: 
α) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, ό-

που απεικονίζονται τα χειριστήρια του οχήµατος και όλοι
οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της πρακτικής δοκιµα-
σίας και
β) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, ό-

που απεικονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το
εκπαιδευτικό όχηµα και το οποίο περιορίζεται στο απο-
λύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και
εποπτείας της πρακτικής δοκιµασίας, λαµβανοµένων
των αναγκαίων τεχνικών µέτρων για τη µη καταγραφή
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της
οδού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 30.
Η καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται για

τους σκοπούς της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, του ε-
λέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής
δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων
των κατηγοριών οχηµάτων, τη διασφάλιση των υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών και της άσκησης των δικαιωµά-
των τους, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των
στοιχείων που σχετίζονται µε τη διαδικασία της πρακτι-
κής δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

8. Το καταγεγραµµένο οπτικοακουστικό υλικό διατη-
ρείται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την ηµεροµηνία της διενέργειας της πρα-
κτικής δοκιµασίας και χρησιµοποιείται ως εξής: 
α) Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώµατος υ-

ποβολής ένστασης, το καταγεγραµµένο υλικό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαί-
νει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας, λαµβανοµένου υ-
πόψη του άρθρου 23, 
β) για τους σκοπούς του ελέγχου και της εποπτείας

της διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας, καθώς και
της αξιολόγησης της οδηγικής ικανότητας του υποψηφί-
ου οδηγού και οδηγού το καταγεγραµµένο υλικό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για χρονικό διάστηµα που δεν υπερ-
βαίνει τους έξι (6) µήνες από τη διενέργεια της πρακτι-
κής εξέτασης.
γ) για τον σκοπό της διαπίστωσης του αδιάβλητου της

διαδικασίας των πρακτικών δοκιµασιών, το καταγεγραµ-
µένο οπτικοακουστικό υλικό χρησιµοποιείται υποχρεωτι-
κά στην περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ατυχήµατος,
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µή-
νες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.

9. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος των έξι
(6) µηνών το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο:
α) φυλάσσεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6,
διαγράφεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ε-
κτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πει-
θαρχική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία εξέτασης
ένστασης, οπότε το υλικό διατηρείται µέχρι το πέρας
των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων των κατάλλη-
λων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφά-
λεια της επεξεργασίας και 
β) έχει διαβιβαστεί στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε

την παρ. 6, διαγράφεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου
της εν λόγω αρχής, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήπο-
τε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία ή διαδι-
κασία εξέτασης ένστασης, οπότε το υλικό διατηρείται
µέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για
την ασφάλεια της επεξεργασίας.

10.α) Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αποτε-
λεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, στο
πλαίσιο της οπτικοακουστικής καταγραφής, για λογαρια-
σµό του οποίου οι Περιφέρειες εκ.τ.ε.λ.ούν συγκεκριµέ-
νες πράξεις επεξεργασίας, ως Εκ.τ.ε.λ.ούντες την Επε-
ξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
β) Απαγορεύεται κάθε άλλη, πέραν των ρητώς ανατι-

θέµενων, πράξη επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα εκ µέρους των Εκ.τ.ε.λ.ούντων την Επεξερ-
γασία, όπως, η αποθήκευση, η κοινολόγηση, η διαβίβα-
ση, η διαγραφή, καθώς και κάθε περαιτέρω χρήση αυτών.
Ο Υπεύθυνος και οι Εκ.τ.ε.λ.ούντες την Επεξεργασία ο-
φείλουν να διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφά-
λειας του υλικού, δηλαδή την εµπιστευτικότητα των δε-
δοµένων, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους.
Για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας, το
Τµήµα Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
εκδίδει δεσµευτικές πολιτικές και ορίζει διαδικασίες α-

11



σφάλειας, οι οποίες εφαρµόζονται µε ευθύνη των Περι-
φερειών. Για την εφαρµογή των πολιτικών και διαδικα-
σιών ασφάλειας, ορίζεται ως υπεύθυνος ο Προϊστάµε-
νος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφέρειας.
γ) Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδο-

µένων, διενεργείται υποχρεωτικά ένορκη διοικητική εξέ-
ταση (Ε.Δ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 126 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), για τη
διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος. 
δ) Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια

της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα καταγράφονται σε κατάλληλες πολιτικές για το Υ-
πουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που ενεργεί ως Υ-
πεύθυνος Επεξεργασίας και για τις Περιφέρειες που ε-
κτελούν πράξεις επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Ε-
πεξεργασία.

Άρθρο 16
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

αδειών οδήγησης «Τέθριππον»

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουρ-
γείται Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.)
µε την ονοµασία «Τέθριππον» για την υποστήριξη και
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε
τη χορήγηση, επέκταση, ανανέωση και διαχείριση της
άδειας οδήγησης ή του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που προβλέπεται στο π.δ. 74/2008
(Α΄ 112).

2. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ορίζεται
ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος και των µηχανο-
γραφικών εφαρµογών που το πλαισιώνουν. Κάθε άλλη ε-
µπλεκόµενη Υπηρεσία, που εκτελεί πράξεις επεξεργα-
σίας για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού της έκ-
δοσης και διαχείρισης των αδειών οδήγησης και για λο-
γαριασµό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ο-
ρίζεται ως η Εκτελούσα την Επεξεργασία. 

3. Τα επιµέρους στάδια των διαδικασιών της παρ. 1
µπορούν να υποστηρίζονται είτε µε υποσυστήµατα του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.),
είτε µε ειδικές µηχανογραφικές εφαρµογές και κατάλλη-
λη δικτυακή υποδοµή που λειτουργούν για τον σκοπό
αυτόν και διαλειτουργούν µεταξύ τους. Στα παραπάνω
περιλαµβάνονται, ιδίως, υποσυστήµατα και εφαρµογές
για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών
των ενδιαφεροµένων, τη διενέργεια των θεωρητικών ε-
ξετάσεων, τον προγραµµατισµό της πρακτικής δοκιµα-
σίας και των εργασιών των οικείων επιτροπών, την επι-
λογή και διαχείριση των εξεταστών και εποπτών, την κα-
ταχώριση των αποτελεσµάτων, την παρακολούθηση κά-
θε σταδίου της διαδικασίας, την υποστήριξη του έργου
της εποπτείας, της αξιολόγησης και διασφάλισης ποιό-
τητας, καθώς και της έκδοσης της προσωρινής άδειας ο-
δήγησης ή της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ

Άρθρο 17
Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιµασίας 

Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών καταρτί-
ζεται και τηρείται Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκι-
µασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών, εφεξής «Μη-
τρώο Εξεταστών», για την εξυπηρέτηση των αναγκών
των διενεργούµενων πρακτικών δοκιµασιών των υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών από τον φορέα εξετάσεων. Ε-
ξεταστές είναι οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν
σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσί-
ου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄
και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων ι-
διωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και είναι υπεύθυνοι
για τη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιµασίας των υποψή-
φιων οδηγών και οδηγών.

2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται: 
α) Αυτοδίκαια, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πι-

στοποιηµένοι σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 633) από το Υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι -
εξεταστές της πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδη-
γών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,
β) δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν

δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ο-
ποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-
ρών. Δεν µπορεί να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο οι
υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταµένου Διεύ-
θυνσης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή
Προϊσταµένου Τµήµατος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλο-
φορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,
γ) δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι

πιστοποιηµένοι από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψή-
φιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

3. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μητρώο πρέπει,
κατά τον χρόνο εγγραφής στο Μητρώο και καθ’ όλη τη
διάρκεια παραµονής τους σε αυτό:
α) να µην έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία και να

µην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρ-
χική ποινή, πλην της επίπληξης, από Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο του άρθρου 120 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα και
β) να µην έχουν υποπέσει σε περισσότερες από δύο
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(2) παραβάσεις που εντάσσονται στο Σύστηµα Ελέγχου
Συµπεριφοράς Οδηγών του άρθρου 107 του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και να µην τους
έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, για οποιαδήποτε πα-
ράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα τελευταία
τρία (3) έτη.

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έ-
νταξη στο Μητρώο δηµοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική µορφή.

5. Η εγγραφή στο Μητρώο Εξεταστών γίνεται µε από-
φαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών. Για την οριστική ένταξη των προσώπων
των περ. β) και γ) της παρ. 2 στο Μητρώο Εξεταστών α-
παιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιµορφω-
τικών προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης που διεξάγο-
νται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης. 

6. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εξεταστών, µετά α-
πό την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, υπόκεινται
στις απαιτήσεις εξασφάλισης της ποιότητας και διαρ-
κούς επιµόρφωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

7. Τα δεδοµένα των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Εξε-
ταστών που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς
της παρ. 1 αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδοµένων
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που εφαρµό-
ζει τις αρχές προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισµό
(EE) 2016/679 και στον ν. 4624/2019 και εξειδικεύονται
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του παρόντος. Τα
δεδοµένα των εγγεγραµµένων τηρούνται για τον χρόνο
εγγραφής τους στο Μητρώο και για χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ετών από την για οποιονδήποτε λόγο διαγρα-
φή τους από αυτό και διαγράφονται µετά το πέρας του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, εκτός εάν έχει εκκινή-
σει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική δια-
δικασία, οπότε και το υλικό διατηρείται µέχρι το πέρας
των εν λόγω διαδικασιών, µε τη λήψη των κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια της
επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδοµέ-
νων.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των Εξεταστών

1. Οι εξεταστές εκτελούν το έργο τους µετά από τη
λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµόσιων υ-
πηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υ-
περωριακή απασχόληση. 

2. Οι εξεταστές υποχρεούνται να παρίστανται στη διε-
νέργεια των πρακτικών δοκιµασιών για τις οποίες έχουν
ορισθεί. Σε περίπτωση άρνησης παρουσίας τους ή αδι-
καιολόγητης απουσίας τους εφαρµόζονται τα άρθρα 106
έως 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α΄ 26). Η απουσία από τη διενέργεια πρακτι-
κών δοκιµασιών θεωρείται αδικαιολόγητη ιδίως όταν δεν
αφορά σε υπηρεσιακό κώλυµα του εξεταστή, όπως αυτό
έχει δηλωθεί εγγράφως από την υπηρεσία από την οποία
προέρχεται. Αν η άρνηση παρουσίας ή η αδικαιολόγητη
απουσία εξεταστών στη διενέργεια πρακτικών δοκιµα-

σιών προκαλεί κώλυµα διεξαγωγής των δοκιµασιών αυ-
τών σε ορισµένη Περιφερειακή Ενότητα, επιτρέπεται η
µετακίνηση εξεταστών από άλλη Περιφερειακή Ενότη-
τα.

3. Εξεταστής, ο οποίος αρνείται να παρασταθεί ή αδι-
καιολόγητα δεν παρίσταται στις πρακτικές δοκιµασίες υ-
ποψήφιων οδηγών και οδηγών για τις οποίες έχει ορι-
στεί για περισσότερες από τρεις (3) φορές, διαγράφεται
από το Μητρώο µε απόφαση της αρµόδιας αρχής για την
τήρηση του µητρώου, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων
που επιβάλλονται βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την παρ. 2.

Άρθρο 19
Μητρώο Εποπτών

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών καταρτί-
ζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών για τις ανάγκες της
εποπτείας και του ελέγχου του έργου των εξεταστών,
των πρακτικών δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών και της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής
των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

2. Στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγράφεται:
α) το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας,

κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η οποία εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υπο-
δοµών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
β) αν ο αριθµός των εγγεγραµµένων εποπτών της περ.

α) δεν επαρκεί για την κάλυψη του εποπτικού έργου που
ανατίθεται σε αυτούς, το ένστολο προσωπικό άλλων φο-
ρέων, στις αρµοδιότητες των οποίων περιλαµβάνεται η
εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
ήτοι το ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας
και το ένστολο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής,
γ) το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατό-

πιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
εκδίδεται από τον Διοικητή της Αρχής. 

3. Η πρόσκληση για την εγγραφή στο Μητρώο δηµοσι-
εύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

4. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υπο-
ψήφιοι επόπτες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς
ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα κατάρτισης που διε-
ξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης. Η εγγραφή στο Μητρώο Εποπτών γίνε-
ται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών.

5. Τα δεδοµένα των µελών του Μητρώου Εποπτών που
τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρ. 1 α-
ποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργεί-
ου Υποδοµών και Μεταφορών που εφαρµόζει τις αρχές
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ό-
πως αυτές προβλέπονται στον Κανονισµό (EE) 2016/679
και στον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και εξειδικεύονται σύµ-
φωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 30 του παρόντος. Τα δε-
δοµένα των εγγεγραµµένων τηρούνται για τον χρόνο
εγγραφής τους στο Μητρώο και για χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ετών από την για οποιονδήποτε λόγο διαγρα-
φή τους από αυτό. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήµατος τα δεδοµένα διαγράφονται, εκτός εάν
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έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δι-
καστική διαδικασία, οπότε και τα δεδοµένα διατηρούνται
µέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για
την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
των εν λόγω δεδοµένων.

Άρθρο 20
Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών συστήνο-
νται Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων,οι οποίες απο-
τελούνται από τον Πρόεδρο και δύο (2) µέλη. 

2. Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστά-
µενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών ή Προϊστάµενος Τµήµατος της Διεύθυνσης Οδι-
κής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου
µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, µετά από την επιτυχή
ολοκλήρωση ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων που
διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης. Μέλη της κάθε Επιτροπής ορίζονται
δύο (2) εγγεγραµµένοι επόπτες στο Μητρώο Εποπτών,
ύστερα από κλήρωση που διεξάγεται από την αρµόδια
αρχή. 

3. Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει πέντε (5) φορές τον
µήνα. 

4. Οι Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων είναι αρµό-
διες για την αποµακρυσµένη εποπτεία, η οποία συνίστα-
ται:
α) στον αποµακρυσµένο δειγµατοληπτικό έλεγχο ή α-

ποµακρυσµένο έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας ή ένστα-
σης, της πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και
οδηγών, που διενεργείται από εξεταστές του Μητρώου
Εξεταστών του άρθρου 17,
β) στον αποµακρυσµένο δειγµατοληπτικό έλεγχο ταυ-

τοπροσωπίας των υποψήφιων οδηγών κατά τη θεωρητι-
κή εξέταση, που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 9,
γ) στην εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδη-

γών και οδηγών κατά του αποτελέσµατος της πρακτικής
δοκιµασίας. 

5. Για την εκτέλεση του έργου της αποµακρυσµένης ε-
ποπτείας, τα µέλη των Επιτροπών Εποπτείας και Ενστά-
σεων αποκτούν πρόσβαση στο καταγεγραµµένο οπτικο-
ακουστικό υλικό του άρθρου 15, καθώς και στις ψηφια-
κές φωτογραφίες του άρθρου 9, όπως τους κοινοποιού-
νται από την αρµόδια αρχή. Τα αποτελέσµατα της απο-
µακρυσµένης εποπτείας υποβάλλονται από τα µέλη των
Επιτροπών στην αρµόδια αρχή, εντός πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία παραλαβής του υλικού.

6. Το έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων
πραγµατοποιείται µετά από τη λήξη του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 

Άρθρο 21
Αποζηµίωση εξεταστών, εποπτών και µελών 

Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων

1. Οι εγγεγραµµένοι εξεταστές του Μητρώου Εξετα-
στών λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους
στις πρακτικές δοκιµασίες υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών, η οποία ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ µηνιαίως.
Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στους εξεταστές στην

περίπτωση που ο αριθµός των συµµετοχών κάθε εξετα-
στή στις πρακτικές δοκιµασίες είναι πέντε (5) µηνιαίως.
Οι εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσια-
κές ανάγκες, να πραγµατοποιούν και περισσότερες των
πέντε (5) συµµετοχών. Για τις πέραν των πέντε (5) συµ-
µετοχές στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση
και σε περίπτωση κάτω των πέντε (5) συµµετοχών, η α-
ποζηµίωση περιορίζεται αναλόγως.

2. Οι εγγεγραµµένοι επόπτες του Μητρώου Εποπτών
λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στην ε-
ποπτεία της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων,
στην εποπτεία και τον έλεγχο των πρακτικών δοκιµα-
σιών υποψήφιων οδηγών και οδηγών και του έργου των
εξεταστών, η οποία ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250)
ευρώ µηνιαίως. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται υπό
τον όρο ότι ο συνολικός αριθµός των συµµετοχών κάθε
επόπτη, συνυπολογιζοµένων τόσο των θεωρητικών εξε-
τάσεων όσο και των πρακτικών δοκιµασιών, είναι πέντε
(5) µηνιαίως. Για τις πέραν των πέντε (5) συµµετοχές
στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.

3. Στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Εποπτείας
και Ενστάσεων καταβάλλεται αποζηµίωση ύψους διακο-
σίων πενήντα (250) ευρώ µηνιαίως, υπό τον όρο ότι οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής στην οποία συµµετέχουν
είναι πέντε (5) µηνιαίως. Οι ως άνω υπάλληλοι υποχρε-
ούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγ-
µατοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συνεδριάσε-
ων. Για τις πέραν των πέντε (5) συνεδριάσεις, δεν κατα-
βάλλεται αποζηµίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 22
Κριτήρια και αποτελέσµατα αξιολόγησης εξεταστών

1. Για την αξιολόγηση των εξεταστών, που διενεργεί-
ται από την αρµόδια αρχή κατά τον Οργανισµό του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών οργανική µονάδα,
καθορίζονται κριτήρια και κατηγοριοποιούνται, αντιστοί-
χως, τα σφάλµατα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικα-
σία των εξετάσεων. 

2. Τα σφάλµατα κατατάσσονται, ανάλογα µε τον βαθ-
µό σοβαρότητάς τους, σε σοβαρά και απλά. 

3. Η σοβαρότητα ενός σφάλµατος καθορίζεται µε βά-
ση τα κριτήρια, µεταξύ άλλων, της επιρροής ή της αλλοί-
ωσης του αποτελέσµατος της εξέτασης του υποψήφιου
οδηγού ή οδηγού, της πρόκλησης εµποδίων µε οποιον-
δήποτε τρόπον και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικα-
σίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών, καθώς και
της αδικαιολόγητης παρέµβασης οποιασδήποτε µορφής
στη διενέργεια εξετάσεων. 

4. Αν, κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιµα-
σίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, διαπιστωθεί η διά-
πραξη σοβαρού σφάλµατος, συντάσσεται από την αρµό-
δια αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζονται
τα στοιχεία του εξεταστή και περιγράφεται το διαπιστω-
θέν σφάλµα. Βάσει του φύλλου αξιολόγησης, η αρµόδια
αρχή,εκδίδει πόρισµα. 

5. Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την παρα-
λαβή του πορίσµατος, ο εξεταστής δύναται να διατυπώ-
σει εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Αν παρέλθει άπρακτη
αυτή η προθεσµία, το πόρισµα οριστικοποιείται. 

6. Η αρµόδια αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις που υπέ-
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βαλε ο εξεταστής ως προς την επάρκειά τους, αποφαί-
νεται σχετικά µε αιτιολογηµένη κρίση, καταχωρίζει το α-
ποτέλεσµα της αξιολόγησης στην ατοµική καρτέλα αξιο-
λόγησης του εξεταστή και, εφόσον απαιτείται, επιβάλλει
τις κυρώσεις της παρ. 7.

7. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή, αν αυτός υποπίπτει
σε σοβαρό σφάλµα, καθορίζονται ως εξής:
α) για την πρώτη φορά διάπραξης του σφάλµατος, επι-

βάλλεται στον εξεταστή αποµάκρυνση από το έργο της
πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών ή οδηγών για
έναν (1) µήνα,
β) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστηµα δύο

(2) ετών από την αρχική επιβολή της αποµάκρυνσης, ο ε-
ξεταστής αποβάλλεται από το Μητρώο Εξεταστών για
δύο (2) µήνες και υποχρεούται πριν από την επανένταξή
του στο Μητρώο σε εκ νέου επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας πέντε (5) τουλά-
χιστον ηµερών,
γ) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστηµα δύο

(2) ετών από την επανένταξή του στο Μητρώο Εξετα-
στών, ο εξεταστής διαγράφεται από το Μητρώο.

8. Αν, κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιµα-
σίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, διαπιστωθεί η διά-
πραξη απλού σφάλµατος, συντάσσεται από την αρµόδια
αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζονται τα
σφάλµατα και εφόσον απαιτείται, επιβάλλονται κυρώ-
σεις. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή για τη διάπραξη α-
πλού σφάλµατος καταχωρίζονται στην ατοµική καρτέλα
του εξεταστή, ως παρατηρήσεις, ως εξής: 
α) Αν σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ο εξεταστής

υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο απλό σφάλµα, του επι-
βάλλεται η αποµάκρυνση από το έργο της πρακτικής δο-
κιµασίας υποψήφιων οδηγών ή οδηγών για έναν (1) µή-
να,
β) αν σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ο εξεταστής

υποπέσει τρεις (3) φορές σε απλά σφάλµατα, του επι-
βάλλεται η κύρωση της περ. α) και υποχρεούται σε εκ νέ-
ου επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος επιµόρφω-
σης, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών.

9. Εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την
ένταξή τους στο Μητρώο Εξεταστών, όλοι οι εγγεγραµ-
µένοι εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών υπόκεινται υ-
ποχρεωτικά σε αξιολόγηση. Αν, εντός χρονικού διαστή-
µατος δύο (2) ετών από την τελευταία αξιολόγηση, δια-
πιστωθεί ότι ο εξεταστής που συµµετέχει στην πρακτική
δοκιµασία υποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν έχει υπο-
πέσει σε κανένα σφάλµα, συντάσσεται από την αρµόδια
αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζεται η
θετική αξιολόγηση του εξεταστή.

10. Εξεταστής για τον οποίο έχει καταχωρηθεί θετική
αξιολόγηση στο φύλλο αξιολόγησής του, λαµβάνει, για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, ή µέχρι την επόµενη α-
ξιολόγησή του, τη µηνιαία αποζηµίωση της παρ. 1 του
άρθρου 21 για αριθµό συµµετοχών στις πρακτικές δοκι-
µασίες τρεις (3) φορές τον µήνα.

Άρθρο 23
Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

1. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που συµµετέχουν
στη διαδικασία πρακτικής εξέτασης για τη χορήγηση ά-
δειας οδήγησης έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ενώπιον
της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων ένσταση κατά
των απορριπτικών αποτελεσµάτων των πρακτικών δοκι-

µασιών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργά-
σιµων ηµερών από την εποµένη της εξέτασης. Για την υ-
ποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ε-
ξήντα (60) ευρώ. Υποβολή ενστάσεων µετά από την ως
άνω καταληκτική ηµεροµηνία, ή χωρίς την καταβολή του
παραβόλου είναι απαράδεκτη.

2. Η ένσταση υποβάλλεται για λόγους οι οποίοι σχετί-
ζονται µε την απόρριψη του υποψήφιου οδηγού και οδη-
γού και αντιστοιχούν στους ειδικούς λόγους απόρριψης
που αναγράφονται στο Δ.Ε.Ε..

3. Η ένσταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών υπο-
βάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, σε ειδική
προτυποποιηµένη φόρµα ένστασης, η οποία περιλαµβά-
νει το σύνολο των ειδικών λόγων ένστασης, όπως αυτοί
καθορίζονται από την αρµόδια αρχή µε δυνατότητα επι-
λογής ενός ή όλων εξ αυτών, καθώς και πεδίο για την
τεκµηρίωση των ισχυρισµών τους. Η προτυποποιηµένη
φόρµα ένστασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και στην ιστο-
σελίδα των οικείων Περιφερειών. Ενστάσεις που δεν υ-
ποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά την ως άνω ορισθείσα
διαδικασία, δεν εξετάζονται. 

4. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπο-
βολής τους.

5. Αν, µετά από την εξέταση από την Επιτροπή Επο-
πτείας και Ενστάσεων, η ένσταση κατά της απόρριψης
του υποψηφίου γίνει δεκτή, ακυρώνεται η απορριπτική α-
πόφαση του εξεταστή και αν:
α) εκδόθηκε κατόπιν διακοπής της εξέτασης πριν από

την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκειά της, παρέχεται η δυ-
νατότητα στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό να συµµετά-
σχει ατελώς σε επόµενη πρακτική δοκιµασία, η οποία
διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης. Στην επα-
ναληπτική πρακτική δοκιµασία, ο υποψήφιος οδηγός ή ο-
δηγός, του οποίου η ένσταση έγινε δεκτή, δεν εξετάζε-
ται από τον εξεταστή της ακυρωθείσας εξέτασης,
β) εκδόθηκε µετά από την ελάχιστη απαιτούµενη διάρ-

κεια της εξέτασης, χορηγείται στον υποψήφιο οδηγό ή
οδηγό η άδεια οδήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 24
Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας 

οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα

1. Από φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου δύναται να ιδρύονται κέντρα αξιολόγη-
σης ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για άτοµα
µε κινητικά προβλήµατα, µε αποκλειστικό έργο την εκτί-
µηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών που παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα ή ακρωτη-
ριασµό άκρου - άκρων ή µικτού τύπου, ήτοι ορθοπεδικά -
νευρολογικά προβλήµατα, µε τη χρήση ειδικών διασκευ-
ών, καθώς και την υπόδειξη και καταγραφή των απαιτού-
µενων διασκευών και βοηθηµάτων οδήγησης των προα-
ναφερόµενων κατηγοριών οδηγών.

2. Τα κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµα-
σίας οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα δύνα-
νται να παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:
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α) Εξατοµικευµένη ιατρική εκτίµηση της ικανότητας ο-
δήγησης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, προκειµένου
να καταστούν ικανοί και ασφαλείς οδηγοί, µε τη βοήθεια
τεχνικών βοηθηµάτων και διασκευών των αυτοκινήτων
τους, κατά περίπτωση, µετά από ολοκληρωµένη διαδικα-
σία ιατρικής αξιολόγησης και δοκιµασίας οδήγησης σε
κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα των κέντρων,
β) υπόδειξη των απαιτούµενων ειδικών τεχνικών βοη-

θητικών µέσων µε τις αντίστοιχες κωδικοποιηµένες δια-
σκευές-προσαρµογές στα αυτοκίνητα για άτοµα µε ανα-
πηρία, προκειµένου να είναι σε θέση να οδηγούν µε α-
σφάλεια και άνεση,
γ) χορήγηση στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς

µε κινητικά προβλήµατα «Πορίσµατος Εξέτασης» περί
της εκτίµησης της ικανότητας οδήγησής τους σύµφωνα
µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο-

ΔΗΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 25
Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών 
υποψηφίων οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου 94 

του ν. 2696/1999 

Στο άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 57):
α) στην παρ. 3, προστίθεται περ. η΄, 
β) στην παρ. 6 τροποποιείται η περ. α) ως προς το α-

ντικείµενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις - 

Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

1. Για την οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τε-
τρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων,
τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της
κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης. Οι κατηγο-
ρίες των αδειών οδήγησης, η κλιµάκωση και η ισοδυνα-
µία µεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανα-
νέωση και η αµοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών
ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

2. Απαγορεύεται η οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελα-
φρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρι-
κύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:

α) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελ-
ληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία
εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειµένου να αποκτή-
σουν ή ανανεώσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια ο-
δήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµον
προβλεπόµενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.

β) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελ-
ληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα
οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών
οδικών οχηµάτων, ακόµα και εάν κατέχουν την προβλε-
πόµενη στην προηγούµενη περ. α΄ της παρούσας παρα-
γράφου άδεια οδήγησης.

γ) Ειδικά για τα µοτοποδήλατα µε µέγιστη εκ κατα-
σκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλµ./ώρα, από πρόσω-
πα που δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία των δεκαπέ-
ντε (15) ετών.

3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περ. α΄ της
παρ. 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συµπληρώσει
την ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία που προβλέπεται για
τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοι-
χης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ι-
σλανδία, Λιχτενστάιν. 
β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η

οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της
Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην
Ελλάδα.

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έ-
χει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συµφωνία, η
οποία έχει κυρωθεί µε νόµο και οι οποίοι δεν έχουν τη
συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.

δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα ο-
ριζόµενα σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν
κυρωθεί µε νόµο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη δια-
µονή τους στην Ελλάδα.

ε. Οι οδηγοί µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανο-
κίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα ο-
ποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ή στα
σώµατα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας ά-
δειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες τους.

στ. Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών
αρχών, καθώς και τα µέλη Διεθνών Οργανισµών και Γρα-
φείων Διεθνών Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη
των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας,
της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου
Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύου-
σα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθε-
ση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας
αρχής, για το δικαίωµα οδήγησης οχήµατος βάσει των
κατηγοριών που κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης.

ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης µοτοποδη-
λάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρα-
κύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη
συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα και η οποία άδεια έ-
χει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής
άδεια οδήγησης.
η. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης µοτοποδη-

λάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρα-
κύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων κατά τη διαµονή
τους στην Ελλάδα και των οποίων η άδεια οδήγησης έ-
χει εκδοθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ή τον
Καναδά ή την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας ή το Ηνω-
µένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ.

Για την οδήγηση των υπόψη οχηµάτων από τους ανω-
τέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των
αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνο-
δεύεται από επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.

4. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλα-
το, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετρά-
κυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν
κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού δια-
τάγµατος της παρ. 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής
του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα
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(12) µήνες, µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200) ευ-
ρώ, καθώς και µε επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της ά-
δειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30)
ηµέρες.

Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµα-
τα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006
(Α΄ 49).

Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική ά-
δεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατά-
ξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

5. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο
φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τιµω-
ρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ
και µε αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του,
εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.

6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κα-
θορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της λει-

τουργίας των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρη-
τικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.),
µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυµβίβαστα της ά-
σκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων
και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεω-
ρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παρα-
βάτες των διατάξεων του διατάγµατος αυτού, καθώς και
η διαδικασία επιβολής τους.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, ορίζονται:

α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστα-
σης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτο-
µέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επι-
µόρφωσης των εξεταστών υποψήφιων οδηγών µοτοπο-
δηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο
τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι
υποχρεώσεις των εξεταστών.

γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υπο-
ψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυ-
τοκινήτων µε την καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων
πριν από την εξέταση.

8. Τα Παραρτήµατα του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) τροπο-
ποιούνται και συµπληρώνονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργού Υγείας για το Πα-
ράρτηµα ΙΙΙ.

9. Για οδήγηση οχηµάτων σε χώρα όπου δεν αναγνω-
ρίζεται η ελληνική άδεια οδήγησης απαιτείται η κατοχή
της κατάλληλης κατηγορίας Διεθνούς Άδειας Οδήγησης
σύµφωνα µε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν
κυρωθεί µε νόµο. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης εκδίδεται
στην Ελλάδα από εθνικούς εκπροσώπους διεθνών αυτο-
κινητιστικών ενώσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών ορίζονται οι φορείς έκδοσης, η διαδικασία χορήγη-
σης και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια που αφορά
στην έκδοση στην Ελλάδα της Διεθνούς Άδειας Οδήγη-
σης.»

Άρθρο 26
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης 
και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας - 
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 

Στο άρθρο 52 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120),το πρώτο εδά-
φιο των παρ. 1 και 4 τροποποιείται ως προς το ποσό των
απαιτούµενων παραβόλων, η παρ. 3 αντικαθίσταται, και
το άρθρο 52 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης και πι-

στοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας

1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδή-
γησης µιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, κα-
θώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε µια α-
πό τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 καταβάλλεται το πο-
σό των εξήντα (60) ευρώ το οποίο και αποτελεί έσοδο
του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους. Το ίδιο πο-
σό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαιώµα-
τος οδήγησης.

2. Για τη χορήγηση ή την ανανέωση, οποιασδήποτε κα-
τηγορίας άδειας οδήγησης ή για την έκδοση αντιγράφου
άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσή-
µου και εισφορά υπέρ τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις
οικείες διατάξεις.

3α. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδη-
γό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθµια
Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται µε το τριπλάσιο του
ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αµοιβής
των συµβεβληµένων µε το Δηµόσιο ιατρών για επίσκεψη
στο ιατρείο τους.
Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περί-

πτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται µετά από πα-
ραποµπή στο πλαίσιο εφαρµογής της παρ. 8 του άρθρου
13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄
57) ή στην περίπτωση παραποµπής για επανεξέταση κα-
τά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών.
β. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδη-

γό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθµια
Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρµόζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας
και Υποδοµών και Μεταφορών.

4. Για την αντιµετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του
έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών
για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς υποψή-
φιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κα-
θώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το
ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και
αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κρά-
τους.
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Προκειµένου οδηγός να συµµετάσχει και σε εξετάσεις
για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανό-
τητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης, ανεξάρτητα της κα-
τηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει είτε θα του χορηγη-
θεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης
Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εµπορευµάτων), καθώς και για κάθε ε-
ξέταση προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού το ποσό
των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί
έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.

5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας
οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ
το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογι-
σµού του Κράτους.

6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδή-
ποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή
κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για
την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα (30)
ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋ-
πολογισµού του Κράτους.

7. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στις παρ. 1, 4,
5 και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών.

8. Το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012 και η παρ. 1.5 του Πα-
ραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 καταργούνται.

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 παρ. 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου.»

Άρθρο 27
Άδεια/βεβαίωση άσκησης του επαγγέλµατος 

εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών

Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα
µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και οι συνταξιούχοι αυτών,
που έχουν λάβει την αρχική άδεια/βεβαίωση άσκησης ε-
παγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών µε
προγενέστερες του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194) διατάξεις και
οι οποίες έληξαν αυτοδίκαια σύµφωνα µε το άρθρο 73
του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), δύνανται, µετά από αίτησή
τους προς την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής όπου
επιθυµούν να επαναδραστηριοποιηθούν, να ανανεώνουν
την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 4 του ως άνω διατάγµατος.

Άρθρο 28
Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης

1. Στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρµογής, επιτρέπεται η έκ-
δοση ψηφιακής άδειας οδήγησης. (Ψ.Α.Ο.) για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες
από την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον

Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών περί ολοκλήρωσης
των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης. 

2. Η Ψ.Α.Ο. χορηγείται σε δικαιούχους έκδοσης ελλη-
νικής άδειας οδήγησης κατηγόριας Β΄, κατόπιν αίτησής
τους, και ισχύει για οδήγηση µόνο εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, χωρίς ο κάτοχος να υποχρεούται να φέρει
µαζί του, όταν οδηγεί, το έντυπο της άδειας οδήγησής
του. Ο κάτοχος της Ψ.Α.Ο. υποχρεούται να φέρει κατά
την οδήγηση, δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύον
διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο αναγνώρισης της
ταυτότητάς του, καθώς και σε κατάλληλο µέσο σε ψη-
φιακή µορφή την Ψ.Α.Ο..

3. Μετά από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της
παρ. 1, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών απευ-
θύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, που επιθυµούν
και δικαιούνται σύµφωνα µε την παρ. 2, να αιτηθούν τη
χορήγηση Ψ.Α.Ο.. Γίνονται δεκτές αιτήσεις µέχρι της
συµπλήρωσης του αριθµού Ψ.Α.Ο. που δηλώνεται στη
διαπιστωτική πράξη της πιλοτικής εφαρµογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 29
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα

1. Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς να έχει προηγουµένως
εκδοθεί Δ.Ε.Ε., υπόκειται στις κυρώσεις της παρ. 4
του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 57 [Κ.Ο.Κ.]) περί αδειών οδήγησης και
κυρώσεων.

2. α. Κάθε πράξη ή παράλειψη, η οποία τελείται µε δό-
λο ή βαριά αµέλεια και παραβιάζει την εµπιστευτικότητα,
ακεραιότητα ή διαθεσιµότητα των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα του άρθρου 15, συνιστά το πειθαρχικό α-
δίκηµα της αµελούς ή ατελούς εκπλήρωσης του υπηρε-
σιακού καθήκοντος, σύµφωνα µε την περ. κη) της παρ. 1
του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). 
β. Όποιος, χωρίς δικαίωµα, αποκτά πρόσβαση, ή όποι-

ος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί ή απο-
καλύπτει σε τρίτον µέρος ή σύνολο ηλεκτρονικών δεδο-
µένων του άρθρου 15, διώκεται σύµφωνα µε τα άρθρα
370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,Α΄
95), κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών: 
α) Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις οδήγησης

µε συνοδό για τους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συ-
µπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας
τους, και για τον συνοδό τους, οι κυρώσεις οι οποίες επι-
βάλλονται στους υποψήφιους οδηγούς της παρ. 5 του
άρθρου 4 και στον συνοδό τους σε περίπτωση παραβά-
σεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαµβα-
νοµένης της παράβασης η οποία αφορά σε οδήγηση από
ανήλικο που κατέχει την προσωρινή άδεια της παρ. 6 του
άρθρου 4 χωρίς την παρουσία συνοδού, οι όροι και προϋ-
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ποθέσεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και άλ-
λο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή των παρ. 6 έως 9
του άρθρου 4. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δύο (2)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Καθορίζονται τα ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, η

διδακτέα ύλη, τα ερωτηµατολόγια, ο ελάχιστος αριθµός
µαθηµάτων που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεω-
ρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικών κατηγο-
ριών υποψήφιων οδηγών και οδηγών του άρθρου 5, τα
ειδικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµιστούν
από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των άρ-
θρων 5, 6 και 8.
γ) Καθορίζονται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης υ-

ποψήφιων οδηγών και οδηγών για όλες τις κατηγορίες
οχηµάτων, ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων που απαιτεί-
ται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, το
ειδικότερο περιεχόµενο του κάθε ερωτηµατολογίου της
θεωρητικής εξέτασης και οι ξένες γλώσσες στις οποίες
µεταφράζονται και διατίθενται τα ερωτηµατολόγια, ο
χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτα-
σης, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης των υπο-
ψηφίων για τις υποχρεώσεις, τις απαγορεύσεις και τις
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων
αυτών.
δ) Ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας

της Τ.Θ.Θ.Ε. του άρθρου 6, καθορίζονται τα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα ένταξης ερωτήσεων σε αυτήν, ο
τρόπος αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής ερωτήσε-
ων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικα-
σία τυχαίας επιλογής των ερωτήσεων την ηµέρα διεξα-
γωγής των θεωρητικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6.
ε) Το ειδικότερο περιεχόµενο και η µορφή του Δ.Ε.Ε., το
ειδικότερο περιεχόµενο και ο ελάχιστος αριθµός των µα-
θηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών
οχηµάτων, ο ελάχιστος αριθµός των επαναληπτικών µα-
θηµάτων σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου, η ε-
λάχιστη απαιτούµενη διάρκεια των πρακτικών δοκιµα-
σιών του άρθρου 13, η κατηγοριοποίηση των οδηγικών
σφαλµάτων και η επίπτωσή τους στην αξιολόγηση των
υποψήφιων οδηγών στην πρακτική δοκιµασία, η σχετική
βαθµολόγηση των υποψήφιων οδηγών, η διενέργεια
πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδη-
γών µε αναπηρία σε διασκευασµένα οχήµατα, οι λεπτο-
µέρειες διενέργειας εκπαίδευσης και εξέτασης σε όχη-
µα µε ή χωρίς ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό και χορήγη-
σης άδειας οδήγησης οχήµατος µε περιορισµό, ο απαι-
τούµενος εξοπλισµός για την εκπαίδευση των κατηγο-
ριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα σχετικά µε την πρακτική εκπαίδευση και δοκιµασία
υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με όµοια απόφαση δύ-
ναται να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων
που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαί-
δευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται τα ειδικό-
τερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
του άρθρου 15, οι ανατιθέµενες στον Εκτελούντα την Ε-
πεξεργασία πράξεις επεξεργασίας δεδοµένων προσωπι-

κού χαρακτήρα, η διενέργεια εκτίµησης των επιπτώσεων
των σχεδιαζόµενων πράξεων επεξεργασίας στην προ-
στασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Εκτίµηση Α-
ντικτύπου σχετικά µε την Προστασία Δεδοµένων - Ε-
ΑΠΔ), ο τρόπος ικανοποίησης των δικαιωµάτων των υπο-
κειµένων των δεδοµένων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό θέµα σχετικά µε την εφαρ-
µογή του άρθρου 15.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται:
α) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάστα-

ση, λειτουργία και συντήρηση του Ο.Π.Σ. και των µηχα-
νογραφικών εφαρµογών και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό
θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 16. Με την ίδια από-
φαση δύναται να καθορίζεται η σταδιακή εφαρµογή ή η
πιλοτική λειτουργία των σχετικών µηχανογραφικών ε-
φαρµογών ή υποσυστηµάτων του Ο.Π.Σ.. Στην περίπτω-
ση αυτή, για την έναρξη της λειτουργίας του κάθε υπο-
συστήµατος ή εφαρµογής για το σύνολο της Χώρας ή
συγκεκριµένες Περιφερειακές Ενότητες, εκδίδεται δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών.
β) Τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την

ασφάλεια της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα του άρθρου 16.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα απαι-
τούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εξετα-
στών των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 που εγ-
γράφονται στο Μητρώο Εξεταστών, οι λεπτοµέρειες δη-
µοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η διαδικασία και τα αρµόδια για την αξιολόγηση των υ-
ποψηφίων όργανα, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης
του Μητρώου Εξεταστών, η διαδικασία για την επιλογή
αυτών, προκειµένου να συµµετάσχουν σε πρακτικές δο-
κιµασίες, τα κωλύµατα συµµετοχής σε αυτές οι ειδικές
προϋποθέσεις ένταξης και παραµονής και ο τρόπος απο-
βολής από το Μητρώο, το περιεχόµενο, τα ειδικότερα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επε-
ξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 17.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των εγγεγραµµένων εξετα-
στών δεν επαρκεί, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφο-
ρών δύναται να εκδίδει νέα πρόσκληση.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια
επιλογής και µετακίνησης εξεταστών του Μητρώου Εξε-
ταστών του άρθρου 17 µεταξύ των Περιφερειακών Ενο-
τήτων της Χώρας και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη
µετακίνηση των εξεταστών.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Εσωτερικών, που εκδίδεται µετά από ει-
σήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέ-
ντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), οργανώνονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικά προ-
γράµµατα κατάρτισης για τους εγγεγραµµένους εξετα-
στές του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 17 και για
τους εγγεγραµµένους επόπτες του Μητρώου Εποπτών
του άρθρου 19 και ορίζονται ο τρόπος, η διάρκεια, η δια-
δικασία παρακολούθησης των ειδικών προγραµµάτων
κατάρτισης για τους εγγεγραµµένους εξεταστές και ε-
πόπτες στο Μητρώο Εξεταστών και στο Μητρώο Επο-
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πτών, αντίστοιχα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισα-
γωγής στο πρόγραµµα, ο τύπος του πιστοποιητικού που
χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την οργάνωση των ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης .

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδε-
ται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής,
καθώς και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσό-
ντα του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-
µίας για την εγγραφή του στο Μητρώο Εποπτών σύµφω-
να µε την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 19, οι λεπτοµέ-
ρειες δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου 19. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των εποπτών δεν επαρκεί, δύναται να εκδίδεται και νέα
σχετική πρόσκληση και µετά από την πάροδο της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδι-
κασία και τα αρµόδια όργανα για την αξιολόγηση και επι-
λογή των υποψήφιων εποπτών του Μητρώου Εποπτών
του άρθρου 19, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του
Μητρώου, η διαδικασία για την επιλογή αυτών, προκειµέ-
νου να συµµετάσχουν σε ελέγχους, η διαδικασία αντικα-
τάστασής τους βάσει διαθεσιµότητας και υπηρεσιακών
αναγκών, τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα, ειδικές προϋποθέ-
σεις ένταξης και παραµονής και ο τρόπος αποβολής από
το Μητρώο, το περιεχόµενο των επιµορφωτικών προ-
γραµµάτων κατάρτισης, τα ειδικότερα τεχνικά και οργα-
νωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών δύνανται να προστίθενται και άλλες κατηγορίες υ-
ποψηφίων µε δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Επο-
πτών, πέραν όσων ορίζονται στο άρθρο 19 και να εξειδι-
κεύεται κάθε αναγκαίο θέµα σχετικό µε τις κατηγορίες
αυτές.

10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις εκτέλεσης της εποπτείας και ελέγχου του έργου
των εξεταστών και της εποπτείας τήρησης των προϋπο-
θέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, λαµβα-
νοµένων υπόψη των προβλεπόµενων στο Παράρτηµα IV
του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών δύναται να αναπροσαρµό-
ζεται η αποζηµίωση των εξεταστών και των µελών της
Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων των παρ. 1 και 3
του άρθρου 21.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη
δύναται να αναπροσαρµόζεται το ποσό της αποζηµίω-
σης της παρ. 2 του άρθρου 21 που λαµβάνουν οι Επό-
πτες.

13. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών εξειδικεύονται τα κριτήρια για τον καθορισµό της
σοβαρότητας των σφαλµάτων που διαπιστώνονται κατά
την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδη-
γών και διαπράττονται από τους εγγεγραµµένους εξετα-
στές στο Μητρώο Εξεταστών, καθώς και κάθε άλλο ειδι-
κότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 22.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και

Μεταφορών και Οικονοµικών, δύναται να αναπροσαρµό-
ζεται το ύψος του παραβόλου για την υποβολή της έν-
στασης του άρθρου 23.

15. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Υγείας και Υποδοµών και Μετα-
φορών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης
ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για άτοµα µε κι-
νητικά προβλήµατα του άρθρου 24, η διάρκεια ισχύος
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορή-
γησης του πορίσµατος εξέτασης περί της εκτίµησης της
ικανότητας οδήγησης σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
ή ακρωτηριασµό άκρου - άκρων ή µικτού τύπου προβλή-
µατα, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης των αρµοδιο-
τήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών
υγείας και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρ-
θρου 24.

16. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών, η οποία εκδίδεται µετά από τεχνικοοικονοµική
µελέτη για την ανάλυση του κόστους χρέωσης των σχο-
λών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα µε τις
κατηγορίες αδειών οδήγησης για τις οποίες παρέχεται
εκπαίδευση, δύναται να καθορίζεται το ελάχιστο κόστος
χρέωσης των θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων που
προσφέρονται από τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων
οδηγών στους εκπαιδευοµένους.

17. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
Ψ.Α.Ο. του άρθρου 28, η διαδικασία έκδοσής της, οι λε-
πτοµέρειες επιλογής των δικαιούχων που θα αιτηθούν τη
χορήγηση Ψ.Α.Ο., ο ενδεχόµενος γεωγραφικός περιορι-
σµός των Ψ.Α.Ο. σε µια ή περισσότερες Περιφερειακές
Ενότητες, οι απαιτήσεις των Πληροφοριακών Συστηµά-
των του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τα κα-
τάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την επεξερ-
γασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κά-
θε άλλο τεχνικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 28.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο
τρόπος διενέργειας των ελέγχων στους κατόχους
Ψ.Α.Ο. του άρθρου 28 από τους ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς, καθώς και βεβαίωσης και επιβολής των κυρώσε-
ων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µε
ηλεκτρονικό τρόπον.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

1. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
να ολοκληρώσουν τα επιµορφωτικά προγράµµατα οι εγ-
γεγραµµένοι εξεταστές, οι πρακτικές δοκιµασίες διενερ-
γούνται από τους εν ενεργεία υπαλλήλους-εξεταστές,
οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο σύµφωνα µε την
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 17. Μέχρι την ολοκλήρω-
ση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, οι πρακτικές δο-
κιµασίες διενεργούνται από έναν (1) εξεταστή µε τη δια-
δικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3056), σύµ-
φωνα µε την οποία οι εξεταστές κάθονται στο οπίσθιο
τµήµα του οχήµατος και οι εκπαιδευτές στο µπροστινό
τµήµα του οχήµατος, στη θέση του συνοδηγού.
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β. Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Ε-
ξεταστών, οι πρακτικές δοκιµασίες διενεργούνται από
τους εν ενεργεία υπαλλήλους-εξεταστές, καθώς και από
όσους εγγεγραµµένους εξεταστές ολοκληρώνουν επι-
τυχώς τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Η παραγωγική
λειτουργία του Μητρώου Εξεταστών επέρχεται µε την ε-
πιτυχή ολοκλήρωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων
από το σύνολο των εγγεγραµµένων εξεταστών και δια-
πιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας του Μητρώου Εξεταστών, η επιλογή των εξεταστών
γίνεται αποκλειστικά από το Μητρώο αυτό.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εποπτών του άρ-
θρου 19, η οποία επέρχεται µε την επιτυχή ολοκλήρωση
των επιµορφωτικών προγραµµάτων από το σύνολο των
εγγεγραµµένων εποπτών στο Μητρώο Εποπτών, και δια-
πιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών, όσοι εγγράφονται στο Μητρώο Εποπτών
συµµετέχουν, από την εγγραφή τους, στη διαδικασία
των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών, εποπτεύοντας την ορθή διεξαγωγή αυτών. Μέ-
χρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μη-
τρώου Εποπτών, όσοι από τους εγγεγραµµένους επό-
πτες ολοκληρώνουν επιτυχώς τα επιµορφωτικά προ-
γράµµατα κατάρτισης, συµµετέχουν και στο έργο της ε-
ποπτείας της πρακτικής δοκιµασίας των υποψήφιων οδη-
γών και οδηγών, σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 15 και 19, ε-
πιβαίνοντας στο εκπαιδευτικό όχηµα. 

3. Εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες µεριµνούν
για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απα-
ραίτητου εξοπλισµού και οπτικοακουστικού υλικού της
παρ. 2 του άρθρου 8 στα εξεταστικά κέντρα. Αν οι Περι-
φέρειες δεν προβούν στην προµήθεια, εγκατάσταση και
λειτουργία του ως άνω εξοπλισµού κατά την προβλεπό-
µενη αποκλειστική προθεσµία, αναστέλλεται η διενέρ-
γεια των θεωρητικών εξετάσεων για τη συγκεκριµένη
Περιφέρεια µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικα-
σίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας, εγκατά-
στασης και λειτουργίας του εξοπλισµού, της παρ. 2
του άρθρου 8 και µέχρι την έκδοση των αποφάσεων των
περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 και την ολοκλή-
ρωση του µηχανογραφικού συστήµατος για τη διενέρ-
γεια των θεωρητικών εξετάσεων, οι θεωρητικές εξετά-
σεις διενεργούνται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Αδειών Οδήγησης του άρ-
θρου 16, ο δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας
των υποψηφίων που συµµετέχουν στις θεωρητικές εξε-
τάσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 και
19, διενεργείται µε τη διασταύρωση των ψηφιακών φω-
τογραφιών µε τις αντίστοιχες φωτογραφίες που συµπε-
ριλαµβάνονται στο έγχαρτο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
ολοκλήρωση της προµήθειας του οπτικοακουστικού εξο-
πλισµού του άρθρου 15 από το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών, οι πρακτικές δοκιµασίες δεν καταγράφο-
νται και διενεργούνται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και µε τη συµ-
µετοχή των Εποπτών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται

στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός α-

πό την ολοκλήρωση της προµήθειας του οπτικοακουστι-
κού εξοπλισµού του άρθρου 15, η πρακτική δοκιµασία
καταγράφεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 15. Μετά από την ολοκλήρωση της προ-
µήθειας αυτής, διενεργείται η αποµακρυσµένη εποπτεία
του άρθρου 20, όσον αφορά στις πρακτικές δοκιµασίες
και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σύµ-
φωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 23.

7. Μέχρι την έναρξη των επιµορφωτικών προγραµµά-
των για τους εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών από το
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), η επιµόρφωση των εξεταστών διενεργείται
από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.

Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α) Το άρθρο 12 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) περί εκπαί-

δευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών,
β) το άρθρο 15 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) περί αποζη-

µίωσης των εξεταστών, µετάφρασης της ύλης της θεω-
ρητικής εξέτασης και χρήσης διερµηνέα κατά την πρα-
κτική εξέταση,
γ) το άρθρο 18 περί γενικών ρυθµίσεων εκπαίδευσης

της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφα-
σης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων (Β΄ 3056).

2. Από την έκδοση της απόφασης της περ. β) της παρ. 1
του άρθρου 30 καταργείται το άρθρο 23 περί θεωρητικής ε-
ξέτασης αγραµµάτων, ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία), κωφών και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.

3. Από την έκδοση της απόφασης της περ. γ) της παρ. 1
του άρθρου 30 καταργούνται τα άρθρα 19 περί θεωρητικής
εκπαίδευσης και 22 περί θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων
οδηγών της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.

4. Από την έκδοση της απόφασης της περ. ε) της παρ.
1 του άρθρου 30 καταργούνται τα άρθρα 20 περί πρακτι-
κής εκπαίδευσης, 24 περί δοκιµασίας προσόντων και συ-
µπεριφοράς, 25 περί δοκιµασίας προσόντων και συµπε-
ριφοράς ατόµων µε αναπηρία, 26 περί Δελτίου Εκπαί-
δευσης Εξέτασης, 27 περί δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α και
28 περί δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς στις
κατηγορίες B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, και
τα Παραρτήµατα Ι έως ΙΙΙ περί της πρακτικής εξέτασης
και τις δοκιµασίες των υποψήφιων οδηγών για την από-
κτηση άδειας οδήγησης της υπό στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ. 51/2012 περί της διάρκειας της δοκιµασίας οδήγη-
σης.

5. Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρ-
θρου 30 καταργούνται τα άρθρα 21 περί συγκρότησης ε-
ξεταστικών επιτροπών και 29 περί υποχρεώσεων εξετα-
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στών δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς της υπό
στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 33
Στοιχεία κυκλοφορίας

οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Για τη δηµόσια κυκλοφορία των οχηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, σύµφω-
να µε τα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας(ν. 2696/1999, Α΄ 57), και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τών υπουργικές αποφάσεις περί εγγράφων κυκλοφορίας
οχηµάτων και περί πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας οχη-
µάτων και ρυµουλκούµενων.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απόκτησης των
κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ.
1, τα µηχανοκίνητα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος,
τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για
την µεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορι-
κής και πολιτιστικής αξίας. Τα οχήµατα του πρώτου εδα-
φίου δύνανται να κινούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37. 

Άρθρο 34
Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας
σε όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Αρµόδιες για την καταχώριση των οχηµάτων ως ι-
στορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφο-
ρίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και τη χορήγηση των στοιχείων (άδεια και πινακί-
δες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι οι Υ-
πηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερει-
ών της Χώρας. 

2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας για τα οχήµατα ιστορικού
ενδιαφέροντος χορηγούνται ως ακολούθως: 
α) Για οχήµατα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστο-

ρικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, απαιτείται:
αα) Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρι-

σµός του οχήµατος ως ιστορικού οχήµατος, το οποίο έ-
χει χορηγηθεί από τους ορισµένους κατά το προγενέ-
στερο θεσµικό πλαίσιο αρµόδιους για τον χαρακτηρισµό
φορείς,
αβ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγ-

χου του οχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
αγ) να έχει διαγραφεί το όχηµα από το Μητρώο Αδει-

ών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών.
β) Για οχήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού

ενδιαφέροντος µε τον παρόντα νόµο απαιτείται:
βα) Η Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού

ενδιαφέροντος της παρ. 12 του άρθρου 3,
ββ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγ-

χου του οχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
βγ) να έχει διαγραφεί το όχηµα από το Μητρώο Αδει-

ών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών.

3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου και στο πλαίσιο
της εφαρµογής του, βεβαιώσεις εκ.τ.ε.λ.ωνισµού, ιδιωτι-
κά συµφωνητικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστα-
τικά και τιµολόγια που εκδόθηκαν κατά την εισαγωγή ή
µεταβίβαση µη ταξινοµηµένων οχηµάτων ιστορικού εν-
διαφέροντος, επέχουν θέση τίτλου κυριότητας επ’ αυ-
τών.

4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήµατος ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 88 και την παρ. 1
του άρθρου 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 57) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, καταβάλλεται τέλος
αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 2753/1999
(Α΄ 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), το άρ-
θρο 27 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) και τις κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

5. Στα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. α΄
της παρ. 2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας µε διάρκεια ι-
σχύος δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν εγκαίρως, πριν α-
πό την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφοδια-
στούν από τους φορείς χαρακτηρισµού οχηµάτων ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος µε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης
της παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκοµίσουν στην
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-
ριφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προ-
κειµένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλο-
φορίας µε διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και ηµεροµηνία
λήξης που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης του πι-
στοποιητικού συµµόρφωσης. Για τη διαδικασία του προη-
γούµενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος αδείας της
παρ. 4.

6. Στα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. β)
της παρ. 2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας µε διάρκεια ι-
σχύος πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.

7. Για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, ο ι-
διοκτήτης του οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος οφεί-
λει εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, να ε-
φοδιάζεται µε ισχύον πιστοποιητικό συµµόρφωσης της
παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκοµίζει στην αρµό-
δια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας που χορήγησε αρχικώς τα στοιχεία κυκλοφορίας
για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας µε η-
µεροµηνία λήξης που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λή-
ξης του πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Για τη διαδικασία
του προηγούµενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος α-
δείας της παρ. 4.

Άρθρο 35
Τεχνικός έλεγχος

1. Τα οχήµατα και οι µοτοσικλέτες ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση σε τεχνικό έλεγ-
χο, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα µηχανοκίνητα οχήµατα ι-
στορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.
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Άρθρο 36
Τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Για την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος καταβάλλονται, ετησίως, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2,
3, 4 και 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και
την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
(Α΄ 242), τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδια-
φέροντος υπέρ του Δηµοσίου ως εξής:
α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορι-

κού ενδιαφέροντος µε κυβισµό έως και 999 κ.εκ., κατα-
βάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους
πενήντα (50,00) ευρώ,
β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορι-

κού ενδιαφέροντος µε κυβισµό από 1000 κ.εκ. έως και
1999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού
οχήµατος ύψους εκατό (100,00) ευρώ,
γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορι-

κού ενδιαφέροντος µε κυβισµό άνω των 2000 κ.εκ., κα-
ταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύ-
ψους διακοσίων (200,00) ευρώ,
δ) για την κυκλοφορία µοτοσυκλέτας ιστορικού ενδια-

φέροντος µε κυβισµό έως 250 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη
κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους είκοσι πέντε
(25,00) ευρώ,
ε) για την κυκλοφορία µοτοσυκλέτας ιστορικού ενδια-

φέροντος µε κυβισµό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται
τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους πενήντα
(50,00) ευρώ.

2. Οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαρά-
ντα πέντε (45) ετών, καθώς και λεωφορεία ιστορικού εν-
διαφέροντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατα-
βολής τελών κυκλοφορίας.

3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα µηχανοκίνητα
οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρ-
θρου 33.

Άρθρο 37
Όροι κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία
έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας οχήµατος ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 34, µετέ-
χουν στη δηµόσια κυκλοφορία µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 88 και 90 του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57 [Κ.Ο.Κ.])
και το π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), περί υποχρεωτικής ασφά-
λισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχηµα.

2. Τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται
να κυκλοφορούν εντός του µικρού δακτυλίου σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 52 Κ.Ο.Κ..

3. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση των άρθρων 88 και 90
του Κ.Ο.Κ. θέση σε δηµόσια κυκλοφορία των µηχανοκί-
νητων οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2
του άρθρου 33, µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για τους σκοπούς συµµετοχής σε νοµίµως αδειοδο-

τηµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., διοργανώ-
σεις που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτει-
ας από τους Φορείς διοργανώσεων οχηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος, και εφόσον ο οδηγός και το όχηµα φέ-
ρουν αθροιστικά:
αα. Νόµιµη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλι-

σης του οχήµατος,
αβ. ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα που χορηγείται από

οποιονδήποτε φορέα οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος της επιλογής του,
αγ. βεβαίωση του διοργανωτή στην οποία αναγράφε-

ται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ηµερο-
µηνία διεξαγωγής και η διάρκεια της διοργάνωσης, κα-
θώς και η συµµετοχή του συγκεκριµένου οχήµατος σε
αυτήν.
Η κυκλοφορία του οχήµατος, σύµφωνα µε τα ανωτέ-

ρω, επιτρέπεται για τη µετάβαση στην διοργάνωση κατά
τις προηγούµενες δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη
και κατά την επόµενη µία (1) ηµέρα µετά από τη λήξη της
διοργάνωσης. 
β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο ο-

δηγός και το όχηµα φέρουν αθροιστικά:
βα. Νόµιµη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλι-

σης του οχήµατος,
ββ. το ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα που χορηγείται α-

πό οποιονδήποτε φορέα οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος της επιλογής του,
βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, όπως τιµολό-

γιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόµι-
µο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ηµέρα εισό-
δου και εξόδου του οχήµατος από το συνεργείο.

Άρθρο 38
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα

1. Σε περίπτωση δηµόσιας κυκλοφορίας οχήµατος ι-
στορικού ενδιαφέροντος:
α. κατά παράβαση των άρθρων 86, 88 και 90 του Κώδι-

κα Οδικής Κυκλοφορίας(ν. 2696/1999, Α΄ 57 [Κ.Ο.Κ.]), µε
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 33 και του άρθρου
35 του παρόντος, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα δι-
οικητικά πρόστιµα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου
86 και των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ.,
β. κατά παράβαση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α΄

110) περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κά-
θε οδικό όχηµα, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα και
οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12
του ιδίου π.δ.,
γ. κατά παράβαση του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) περί υπο-

χρεωτικής καταβολής τελών κυκλοφορίας οχήµατος, ε-
πιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ι-
δίου νόµου, καθώς και, πέραν άλλων διοικητικών προστί-
µων, το αυτοτελές πρόστιµο της υποπαρ. Ε7 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
δ. για το οποίο έχει εκδοθεί πλαστή βεβαίωση χαρα-

κτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό
πιστοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού ενδια-
φέροντος, αφαιρούνται οριστικά τα στοιχεία κυκλοφο-
ρίας,
ε. για το οποίο διαπιστώνεται απόκλιση µεταξύ της

πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης του οχήµατος και
της πιστοποιούµενης αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρα-
κτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος και το πι-
στοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού ενδια-
φέροντος, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους,
στ. χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και α-
φαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστη-
µα ενός (1) έτους.
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2. Σε περίπτωση δηµόσιας κυκλοφορίας οχήµατος ι-
στορικού ενδιαφέροντος που δεν έχει σχεδιασθεί και κα-
τασκευασθεί για τη µεταφορά επιβατών και τυγχάνει υ-
ψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας κατά παράβαση
της παρ. 3 του άρθρου 37, επιβάλλονται τα διοικητικά
πρόστιµα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 88 και
της παρ. 4 του άρθρου 90 του Κ.Ο.Κ..

3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης προσκόµισης, κατά
την παρ. 7 του άρθρου 34, στην αρµόδια Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστοποιη-
τικού συµµόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3, για την
έκδοση του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας καταβάλ-
λεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.

4. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και ε-
πιβολής των σχετικών διοικητικών προστίµων και διοικη-
τικών κυρώσεων ορίζονται:
α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, 
β) οι Λιµενικές Αρχές, 
γ) οι Αστυνοµικές Αρχές,
δ) τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου του άρθρου 1 του

ν. 3446/2006 (Α΄ 49) και 
ε) τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Δήµων Παραµεθόριων

Περιοχών του άρθρου 2 του ν. 3446/2006. Οι Τελωνεια-
κές Αρχές επιβάλλουν, κατά λόγο αρµοδιότητας, τις κυ-
ρώσεις της παρ. Γ7 του άρθρου 137 του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 235), εφόσον συντρέ-
χουν οι όροι εφαρµογής του.

Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών ορίζονται οι φορείς χαρακτηρισµού οχήµατος ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος του άρθρου 3, όπως υποδεικνύο-
νται από την Δ.Ο.Α., την Δ.Ο.Μ. και την Δ.Ο.Π.Ο..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τον χα-
ρακτηρισµό των στρατιωτικών οχηµάτων, που έχουν κα-
τασκευασθεί για τη µεταφορά επιβατών και έχουν αξιο-
ποιηθεί από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, ως οχηµά-
των ιστορικού ενδιαφέροντος, ο φορέας χαρακτηρισµού
και έκδοσης αντίστοιχης βεβαίωσης για τα προαναφερό-
µενα στρατιωτικά οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου 33 σχετικά µε τα οχήµατα αυτά.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται το περιεχόµενο της βεβαίωσης χαρα-
κτηρισµού και του πιστοποιητικού συµµόρφωσης οχήµα-
τος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα δικαιο-
λογητικά για τη χορήγηση, ανάκληση και επαναχορήγη-
ση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού εν-
διαφέροντος, η διαδικασία διαγραφής του οχήµατος από
το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών πριν από την καταχώρι-
σή του ως οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος για την ε-
φαρµογή των άρθρων 34 και 38, καθώς και κάθε άλλο ει-
δικότερο θέµα για την κυκλοφορία των οχηµάτων αυτών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται τα στοιχεία και η διαδικασία του τεχνι-
κού ελέγχου των οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η
καταγραφή των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου
και κάθε αναγκαίο θέµα για τον τεχνικό έλεγχο των οχη-
µάτων αυτών κατά το άρθρο 35.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις περιορισµού της κυκλοφορίας
των οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 37.

Άρθρο 40
Καταργούµενη διάταξη 

Η υπ’ αριθµ. 82350/3809/2019 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών
(Β΄  4948) σχετικά µε τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος καταργείται, εκτός του άρθρου 1 αυτής περί ειδι-
κών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών που χρησιµοποιού-
νται µόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας, από την
έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 113.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 41
Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών
και λεωφορείων - Αίτηση συνταξιοδότησης ιδιοκτήτη

άδειας φορτηγού δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ανώτατη ηλικία για
την άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού φορτηγού ή
λεωφορείου δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα
εξήντα επτά (67) έτη. 

2. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλµατος
του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδη-
γού τουριστικού λεωφορείου που χρησιµοποιείται για τη
µεταφορά µαθητών ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.

3. Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη
χορήγηση σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας
φορτηγού ή λεωφορείου δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της
άδειας οδήγησης για επιβολή περιορισµού ως προς την
οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D και DE. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας
φορτηγού ή λεωφορείου δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ε-
πιθυµεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελ-
µατία οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου, αυτό δηλώνεται
στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Οι ασφαλισµένοι που
κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν
την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί
απασχόλησης συνταξιούχων. Η παρούσα ισχύει και για
τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δηµο-
σίας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτη-
ση συνταξιοδότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ως
προς τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων για την ανα-
νέωση των αδειών οδήγησης του παρόντος ισχύουν τα
άρθρα 5 και 7, καθώς και το Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ.
51/2012 (Α΄ 101).

4. Το παρόν ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών και
λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής
τους καταθέτουν σύµβαση πρόσληψης ως οδηγού σε ο-
ποιονδήποτε φορέα.
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Άρθρο 42
Ρυθµίσεις θεµάτων Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. - 
Αντικατάσταση του άρθρου13 του ν. 2963/2001

1. Το άρθρο 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) περί ειδικού
λογαριασµού αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13
Εισφορές αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.

1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίη-
ση έργων υποδοµής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.
και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό
(5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπρά-
ξεων που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα από-
φαση κοµίστρου των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.,
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ. Η εισφορά του
πρώτου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπο-
λογίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα και κατατίθενται σε
τραπεζικούς λογαριασµούς που συστήνονται ειδικά για
τον σκοπό αυτόν.
Ειδικότερα:
α. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) διατίθεται αποκλει-

στικά για την ανανέωση του στόλου, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 12.
β. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) διατίθεται µε αποκλει-

στικό σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και εκ-
συγχρονισµού του Κ.Τ.Ε.Λ. ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ιδίως σταθ-
µών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορεί-
ων, σταθµών στέγασης και συντήρησης, µηχανοργάνω-
σης, κατασκευής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και
πληροφόρησης κοινού.
γ. Τα ποσά των περ. α΄ και β΄ δύνανται να χρησιµοποι-

ούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται
στην εύρυθµη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ.,
λόγω αντιµετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταµειακών
αναγκών. Οι εισφορές των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 κα-
τατίθενται ανά τρίµηνο και το αργότερο εντός των επό-
µενων τριών (3) µηνών από τη λήξη του.

2. Εκκρεµείς οφειλές µηνιαίων καταβολών για τους
συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και τη
Δηµοτική Επιχείρηση ΡΟΔΑ, που έχουν υπαχθεί σε ρύθ-
µιση δόσεων, κατ’ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 33
του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), συνεχίζουν να κατατίθενται
στον ειδικό λογαριασµό εισφοράς ένα τοις εκατό (1%)
που έχει συσταθεί στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε
ΙΒΑΝ GR8702606450000010200123896, κατ’ εφαρµογή
της υπό στοιχεία Β-οικ.7956/626/14/24.2.2014 (Β΄ 449)
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος διατηρείται σε
ισχύ, µέχρις ότου καταβληθούν όλες οι µηνιαίες οφειλές
δόσεων από τους ανωτέρω υπόχρεους φορείς.

3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής µιας δό-
σης από υπόχρεο φορέα της παρ. 2, η ρύθµιση χάνεται
και το συνολικό µη καταβληθέν ποσό της οφειλής ει-
σπράττεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τον Κώδικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών και ύστερα από προτάσεις της Πανελλαδικής Ο-
µοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της
Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστι-
κών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) διατίθεται, µέχρι εξα-
ντλήσεώς του, στα αστικά και υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

και Κ.Τ.Ε.Λ., τη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, αναλογικά, το
συνολικό συγκεντρωθέν ποσό στον ειδικό λογαριασµό
της παρ. 2, που συγκεντρώθηκε από τις εισφορές των
φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ’ εφαρµογή
του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε µέχρι την αντικατά-
στασή του ο οποίος διατηρείται σε ισχύ µέχρι την εξό-
φληση και της τελευταίας δόσης ρύθµισης των υπόχρε-
ων φορέων.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι διαδικασίες
για το κλείσιµο του ειδικού λογαριασµού εισφοράς ένα
τοις εκατό (1%) της παρ. 2, µετά την εξάντληση του συ-
νόλου των πόρων αυτού.

6. Κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε µέχρι την αντι-
κατάστασή του, καταργούνται.»

Άρθρο 43
Ορισµός οργάνων εξέτασης καταγγελιών για την

εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007
και 2006/2004 για τα δικαιώµατα των επιβατών και την
προστασία των καταναλωτών - Αντικατάσταση των

παρ. 4 και 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014

1. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014
(Α΄ 261) περί δευτεροβάθµιων οργάνων εξέτασης κα-
ταγγελιών για την παραβίαση των δικαιωµάτων και υπο-
χρεώσεων του Κανονισµού Δικαιωµάτων των Επιβατών,
αντικαθίσταται, προστίθενται περ. δ΄ και ε΄ και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Δευτεροβάθµια όργανα εξέτασης καταγγελιών
που δεν επιλύθηκαν από τα πρωτοβάθµια όργανα της α-
νωτέρω παραγράφου, καθώς και αντιρρήσεων κατά των
αποφάσεων επιβολής κυρώσεων ορίζονται:
α) οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των

οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών της
Χώρας για το σύνολο των δηµόσιων εθνικών οδικών τα-
κτικών αστικών και υπεραστικών µεταφορών επιβατών,
πλην των οριζόµενων στις περ. β) και ε),
β) ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑ-

ΣΑ) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται ε-
ντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορί-
ζεται στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός της Π.Ε. Νήσων,
από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου του
ν. 3920/2011 (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και α-
πό τους φορείς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή οποιονδήποτε άλ-
λον φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο δηµόσιων
συγκοινωνιών,
γ) η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του

ν. 3891/2010 (Α΄ 188) για το σύνολο των σιδηροδροµι-
κών µεταφορών που εκ.τ.ε.λ.ούνται στην Ελληνική Επι-
κράτεια, για τις οποίες είναι ο ρυθµιστικός φορέας. Η
Ρ.Α.Σ., µεταξύ των άλλων, είναι η αρµόδια αρχή παρακο-
λούθησης και ελέγχου της τήρησης της εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1371 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007
(ΕΕ L 315/14), σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρε-
ώσεις των επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών, λαµβά-
νοντας τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται ο
σεβασµός των δικαιωµάτων των επιβατών,
δ) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), για

τις διεθνείς οδικές τακτικές επιβατικές µεταφορές µε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, καθώς
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και τις έκτακτες οδικές επιβατικές µεταφορές που διε-
νεργούνται από τα Τουριστικά Γραφεία και τις Τουριστι-
κές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), σύµ-
φωνα µε τον ν. 711/1977 (Α΄ 284),
ε) ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-

κης (Ο.Σ.Ε.Θ.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτε-
λούνται εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης από
την εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου του άρ-
θρου 26 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) ή οποιονδήποτε άλ-
λον φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο δηµόσιων
συγκοινωνιών εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβο-

λής κυρώσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.»
2. H παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014 περί αρµο-

δίων αρχών αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κα-

νονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004
(ΕΕ L 364/1) σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνι-
κών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµο-
θεσίας για την προστασία των καταναλωτών ως προς τα
δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και την προστα-
σία των καταναλωτών, ορίζονται: 
α) οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των

οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών της
Χώρας για τις δηµόσιες εθνικές οδικές τακτικές αστικές
και υπεραστικές µεταφορές επιβατών, εκτός των δηµό-
σιων συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής πλην της
Π.Ε. Νήσων και στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
β) ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

(Ο.Α.Σ.Α.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελού-
νται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυ-
τή ορίζεται στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87), πλην της Π.Ε. Νή-
σων, 
γ) ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-

κης (Ο.Σ.Ε.Θ.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτε-
λούνται εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
δ) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), για

τις διεθνείς οδικές τακτικές επιβατικές µεταφορές µε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και τις
έκτακτες οδικές επιβατικές µεταφορές που διενεργού-
νται από τα Τουριστικά Γραφεία και τις Τουριστικές Επι-
χειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), σύµφωνα µε
τον ν. 711/1977 (Α΄ 284) και 
ε) η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του

ν. 3891/2010 (Α΄ 188) για τις µεταφορές επιβατών σιδη-
ροδροµικών γραµµών.»

Άρθρο 44
Θέση σε κυκλοφορία µεταχειρισµένων 

Ε.Δ.Χ. οχηµάτων

Κατά παρέκκλιση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 89
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), τα µεταχειρισµένα Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκίνητα ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης
τεχνολογίας που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφο-
ρία από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος έως και
την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλικίας µεγαλύτε-
ρης των πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιη-
τικό ταξινόµησης από 1ης.9.2019 και ύστερα και µε την
προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης αυτού,
δεν έχει παρέλθει πενταετία από το έτος πρώτης κυκλο-
φορίας του οχήµατος στο εξωτερικό, µη συµπεριλαµβα-
νοµένου του έτους κατασκευής του οχήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Άρθρο 45
Απώλεια και αµετάκλητη ανάκληση ιδανικού µεριδίου -

Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 4 του ν.δ. 1061/1971 (Α΄ 270) περί θεµάτων
απώλειας και αµετάκλητης ανάκλησης ιδανικού µεριδίου
επί δικαιώµατος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµό-
σιας χρήσης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4
Θέµατα απώλειας και αµετάκλητης ανάκλησης 

ιδανικού µεριδίου

1. Ιδανικό µερίδιο επί δικαιώµατος άδειας κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης που:

(α) απωλέσθη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2
και την παρ. 1 του άρθρου 3, ή

(β) µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6, ανα-
κλήθηκε αµετάκλητα, ή

(γ) µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Βιβλίο Πέ-
µπτο Κληρονοµικό Δίκαιο του Αστικού Κώδικα, όπως κω-
δικοποιήθηκε µε το π.δ. 456/1984 (Α΄ 164), απωλέσθη
λόγω αποποίησης κληρονοµιάς, παραχωρείται µε από-
φαση του Περιφερειάρχη, στα λοιπά πρόσωπα που δια-
τηρούν αυτήν, και, αν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα,
στον συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες του αποθανόντος,
κατά ποσοστό ανάλογο µε τη συµµετοχή καθενός από
αυτούς επί του υπολοίπου της αδείας. 
Η παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη µε την ο-

ποία παραχωρείται το εν λόγω δικαίωµα, εκδίδεται µε
την επιφύλαξη ανάκλησης αυτής σε συµµόρφωση µε α-
κυρωτικό δεδικασµένο, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 95 του Συντάγµατος. Η επιφύλαξη αυτή αναγράφε-
ται τόσο στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται σύµφω-
να µε την παρ. 3 του παρόντος όσο και στα απογραφικά
δελτία του αυτοκινήτου, όσο και σε κάθε µεταγενέστερη
εκδιδοµένη άδεια, παύει δε η ισχύς της και διαγράφεται
από τις ανωτέρω πράξεις σε περίπτωση είτε µη άσκησης
ένδικου µέσου κατά της πράξης παραχώρησης είτε α-
πόρριψης αυτού. Σε περίπτωση αποδοχής του ενδίκου
µέσου, το αρµόδιο όργανο της Διοίκησης που εξέδωσε
την πράξη παραχώρησης προβαίνει σε ανάκληση αυτής,
καθώς και κάθε µεταγενέστερης πράξης που βασίζεται
σε αυτή, ανεξαρτήτως µεταβίβασης του παραχωρηθέ-
ντος δικαιώµατος σε τρίτο.

2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτός προς τον
οποίο γίνεται η παραχώρηση υποχρεούται, εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την επί-
δοση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να υποβάλει
στην αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σχετική
αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δη-
µόσιας χρήσης. 

3. Σε περίπτωση µη αποδοχής της κατά τις παρ. 1 έως
3 παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσ-
σάρων(4) µηνών από την επίδοση της σχετικής έγγρα-
φης ειδοποίησης της αρµόδιας Υπηρεσίας ή µε την πά-
ροδο άπρακτης της προθεσµίας αυτής, το αντίστοιχο δι-
καίωµα παραχωρείται εκ νέου µε τον τρόπο και τη σειρά
παραχώρησης που αναφέρεται στην παρ. 1 στους τυχόν
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λοιπούς δικαιούχους. Αν κανένα από τα ανωτέρω πρό-
σωπα δεν αποδεχθεί το δικαίωµα που τους παραχωρεί-
ται, τότε, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανα-
καλείται η άδεια κυκλοφορίας ολοκλήρου του αυτοκινή-
του ως δηµόσιας χρήσης.

4. Το κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαίωµα
της άδειας κυκλοφορίας εφόσον αφορά σε αυτοκίνητο
που κυκλοφόρησε βάσει άλλων από αυτών της παρ. 3
του άρθρου 1 αναφεροµένων διατάξεων, παραχωρείται,
µε καταβολή υπέρ του Δηµοσίου, εισφοράς, ίσης προς
την εκάστοτε υφισταµένη αγοραία υπεραξία του κατά
περίπτωση παραχωρουµένου ιδανικού µεριδίου άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, σύµφωνα
µε τη Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας που συντάσσεται
κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.
1146/1972 (Α΄ 64) και του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
(Α΄ 31).
Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο από

τον Προϊστάµενο της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υ-
πηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων (Α.Α.Δ.Ε.), βάσει των απογραφικών δελτίων της
αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας και καταβάλλεται στο οικείο Δηµόσιο Τα-
µείο, το µεν 1/12 αυτής κατά τη χορήγηση της άδειας κυ-
κλοφορίας του αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπο σε έντεκα
(11) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες ε-
ντός του πρώτου δεκαηµέρου του µεθεποµένου από την
έκδοση της άδειας µήνα. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή
µιας των άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλεια του δι-
καιώµατος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και την α-
παίτηση καταβολής ολοκλήρου του οφειλοµένου υπο-
λοίπου της εισφοράς. Στη περίπτωση αυτή, ύστερα από
απόφαση του Προϊστάµενου της οικείας Δ.Ο.Υ., αφαι-
ρούνται µε µέριµνα της Αστυνοµικής Αρχής, η άδεια κυ-
κλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου µέ-
χρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλοµένου ποσού
της εισφοράς.»

Άρθρο 46
Καταβλητέο τίµηµα εξαγοράς ιδανικού µεριδίου - 
Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 5 του ν.δ. 1061/1971 (Α΄ 270) περί καταβλη-
τέου τιµήµατος εξαγοράς ιδανικού µεριδίου αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Καταβλητέο τίµηµα

1. Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του
δικαιώµατος επί ιδανικού µεριδίου άδειας κυκλοφορίας
αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης δικαιούται να ζητήσει από
τον κύριο του αντιστοίχου ιδανικού µεριδίου επί του αυ-
τοκινήτου, ως πράγµατος, την εξαγορά αυτού αντί ευλό-
γου και δικαίου τιµήµατος, εντός της προθεσµίας που ο-
ρίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που ο
τελευταίος αρνηθεί ή υπάρχει διαφωνία ως προς το κα-
ταβλητέο τίµηµα, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων που υ-
ποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το προς µε-
ταβίβαση αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσης κηρύσσεται ανα-
γκαστικά απαλλοτριωτέο µε απόφαση του οικείου Περι-
φερειάρχη, λόγω δηµοσίας ωφελείας, στην οποίο καθο-

ρίζεται και το καταβλητέο τίµηµα, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία της παρ. 2. Η ανωτέρω απόφαση περί αναγκαστι-
κής απαλλοτρίωσης ανακοινώνεται στην υπηρεσία Με-
ταφορών της οικείας Περιφέρειας, µνεία δε αυτής γίνε-
ται στο βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας του
οχήµατος.

2. Το καταβλητέο τίµηµα καθορίζεται µε βάση την τρέ-
χουσα εµπορική αξία του αυτοκινήτου και κατά ποσοστό
ανάλογο µε τη συµµετοχή του δικαιώµατος επί ιδανικού
µεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµοσίας
χρήσης. Η τρέχουσα εµπορική αξία υπολογίζεται, επί
της αξίας πρώτης κυκλοφορίας του, αποµειούµενη κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) για το πρώτο έτος και
δέκα τοις εκατό (10 %) κατ’ έτος, για τα επόµενα έτη,
µέχρι του ποσοστού του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85
%). 

3. Από την καταβολή µε την παρ. 2 καθορισθέντος τι-
µήµατος εξαγοράς στον δικαιούχο αυτού, ή σε περίπτω-
ση άρνησης αυτού, από την κατάθεση του καθορισθέ-
ντος τιµήµατος στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
συντελείται η απαλλοτρίωση και καθίσταται κύριος ο δι-
καιούχος της εξαγοράς του ιδανικού µεριδίου του αυτο-
κινήτου.

4. Σε περίπτωση που αυτός προς τον οποίο γίνεται η
παραχώρηση του δικαιώµατος της αδείας κυκλοφορίας
αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως δεν τηρήσει τις προθε-
σµίες που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγρά-
φους εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 4.»

Άρθρο 47
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ιδανικού µεριδίου επί
αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς παραχώρηση 
ιδανικού µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 6 

του ν.δ. 1061/1971

Το άρθρο 6 του ν.δ. 1061/1971 (Α΄ 270) περί ανάκλη-
σης άδειας κυκλοφορίας προς παραχώρηση σε άλλο δι-
καιούχο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Θέµατα ανάκλησης προς 

παραχώρηση σε άλλον δικαιούχο

1. Προκειµένου περί ανάκλησης αδείας κυκλοφορίας ι-
δανικού µεριδίου επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, κά-
θε κατηγορίας, προς παραχώρηση αυτής σε άλλον δικαι-
ούχο, ο κύριος, νοµέας και κάτοχος αυτού υποχρεούται,
εντός δίµηνης προθεσµίας, που ξεκινά από την κοινοποί-
ηση σε αυτόν της σχετικής πράξης της Διοίκησης, να µε-
ταβιβάσει το ιδανικό µερίδιο του δικαιώµατος κυριότη-
τος επί του αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης σε αυτόν που
αναφέρεται ως δικαιούχος στην απόφαση περί ανάκλη-
σης της αδείας κυκλοφορίας της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας, η εξαγορά του αυτοκινήτου ως
πράγµατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 5.

2. Εντός των προθεσµιών για την παραχώρηση ή µετα-
βίβαση ιδανικού µεριδίου επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρή-
σης που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και στο παρόν, αυτό
κυκλοφορεί νόµιµα µε την άδεια κυκλοφορίας επί του υ-
πολοίπου ιδανικού µεριδίου αυτού του άλλου συγκυρίου
ή των τυχόν περισσοτέρων αυτών. Το προηγούµενο εδά-

27



φιο ισχύει και στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 3.
3. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτου δηµό-

σιας χρήσης που είχε χορηγηθεί και ανακλήθηκε µεταγε-
νέστερα από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών επειδή είχε χορηγηθεί κατά παράβαση των
κείµενων διατάξεων χωρίς υπαιτιότητα αυτού κατά του
οποίου γίνεται η ανάκληση, δεν θεωρείται κρατική παρα-
χώρηση, ούτε ότι αυτός κατά του οποίου γίνεται η ανά-
κληση απέκτησε κυριότητα, νοµή ή κατοχή αυτοκινήτου
δηµόσιας χρήσης, σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή των ε-
κάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί χορήγησης άδειας
θέσης σε κυκλοφορία νέου αυτοκινήτου δηµόσιας χρή-
σης, κάθε κατηγορίας.»

Άρθρο 48
Θέµατα Πειθαρχικών Συµβουλίων για Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητα - Τροποποίηση του άρθρου 103

του ν. 4070/2012

1. Στο άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82): 
α) η παρ. 1 περί σύστασης πειθαρχικού συµβουλίου α-

ντικαθίσταται, 
β) στην παρ. 2, η περ. α΄ τροποποιείται ως προς την

εκπροσώπηση της οικείας Περιφέρειας και το τελευταίο
εδάφιο της περ. δ΄ τροποποιείται ως προς το αρµόδιο
όργανο έκδοσης της απόφασης ορισµού των µελών πει-
θαρχικών συµβουλίων και την υπηρεσία προέλευσής
τους, 
γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αρµόδια υπηρε-

σία της οικείας περιφέρειας,
δ) καταργείται η παρ. 11 και το άρθρο 103 διαµορφώ-

νεται ως εξής:

«Άρθρο 103
Πειθαρχικό Συµβούλιο για θέµατα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

«1. Συνιστάται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρ-
χη, ανά διετία εντός του πρώτου διµήνου του πρώτου έ-
τους σε κάθε Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας Πει-
θαρχικό Συµβούλιο µε διετή θητεία, το οποίο είναι αρµό-
διο για τον έλεγχο της τήρησης του νόµου αυτού και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανονισµούς
λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συνα-
φούς διάταξης για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των και την επιβολή κυρώσεων σχετικά µε την παράβαση
διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώµατα
των οδηγών, ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτο-
κινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό
Συµβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.

2. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από: 
α. Δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών

και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, µε τους ανα-
πληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερει-
άρχη, 
β. έναν (1) δικηγόρο µε έµµισθη εντολή µε τον ανα-

πληρωτή του, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, 
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής της Πε-

ριφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρµο-
δίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωµατικού της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας και προέρχονται κατά προτίµηση από υ-
πηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας, 
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκ-

πρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας
Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται
όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιο-

κτητών µετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών
και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσε-
ων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών
και των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από
κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελµατικές
οργανώσεις των ενδιαφεροµένων, εντός δέκα (10) ηµε-
ρών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρ-
χης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελµατικές ορ-
γανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποί-
ηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν
υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγ-
γελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία ε-
παγγελµατική οργάνωση µε τα περισσότερα εγγεγραµ-
µένα µέλη, σύµφωνα µε το πρακτικό εκλογής του τελευ-
ταίου Διοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη δύνανται να οριστούν ως µέλη των Πειθαρχικών
Συµβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας όταν οι επαγ-
γελµατικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνοµική αρχή
δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισµό εκπρο-
σώπων τους.

3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αµιγές σωµατείο ο-
δηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει µικτό σωµα-
τείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτο-
κινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορ-
τηγών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει, για τις πα-
ραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από
το µικτό σωµατείο και συγκεκριµένα από τον κλάδο των
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Αν σε Περιφέρεια δεν υ-
πάρχει ούτε µικτό σωµατείο οδηγών, εκπρόσωπος των ο-
δηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους
οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας µε τον α-
ναπληρωτή του.

4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συµβούλιο
εκ.τ.ε.λ.εί ένας από τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας,
που ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.

5. Ο χώρος και οι ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των συµ-
βουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα
µε τις υπάρχουσες ανάγκες. 

6. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκ-
πρόσωπος της αστυνοµίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι α-
ποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας γίνεται παραποµπή σε επόµενη συνεδρία-
ση. 

7. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από γραµ-
µατεία, η οποία: 
α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο, 
β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισµών

λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή
εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστά-
σεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις ο-
ποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου, 
γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαι-

τείται, 
δ. εισηγείται ηµεροµηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρ-

χικού Συµβουλίου, 
ε. τηρεί και ενηµερώνει µητρώο παραβάσεων. 
8. Τα σχετικά ζητήµατα µε τις διαδικασίες που πρέπει

28



να τηρούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συµβουλί-
ου αυτού ρυθµίζονται από τον Πρόεδρό τους. Το Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά µέ-
σα, που εκτιµώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφά-
σεις του. 

9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προ-
θεσµία ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα
αρµόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών. 

10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κάθε τρίµηνο υποβάλλει
στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ανα-
λυτική κατάσταση µε τις υποθέσεις που έχουν διεκπε-
ραιωθεί ή εκκρεµούν σε αυτό. 

11. [Καταργείται].»

Άρθρο 49
Θέµατα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας 
οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - Τροποποίηση 

του άρθρου 95 του ν. 4070/2012

1. Στο άρθρο 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), 
α) η περ. α΄ της παρ. 3 τροποποιείται ως προς το είδος

του πιστοποιητικού ποινικού µητρώου και του πιστοποιη-
τικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ως προς την
κατάργηση της επικύρωσης του απαιτούµενου φωτοα-
ντιγράφου ως δικαιολογητικού, η περ. β΄ της ίδιας παρα-
γράφου τροποποιείται ως προς τις αναφερόµενες περι-
πτώσεις της παρ. 2, 
β) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 95 διαµορφώνεται

ως εξής:

«Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή ά-
δεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωµα να οδηγεί Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφε-
ται ως έδρα διοικητική µονάδα που βρίσκεται µέσα στα
διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότη-
τας.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδή-
γησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας

στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα του
ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,
β. να µην έχει συνταξιοδοτηθεί, µε την επιφύλαξη της

παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), όπως κά-
θε φορά ισχύει, για την περίπτωση της ανανέωσης, ως ά-
µεσα ασφαλισµένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό τα-
µείο ή από το Δηµόσιο,
γ. να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από

τα αδικήµατα του άρθρου 100 της περ. α΄ του παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, 
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει ε-

παρκώς την ελληνική γλώσσα,
στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι

απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή α-
ναγνωρισµένης ισότιµης σχολής του εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που

καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλά-

χιστον κατηγορίας Β΄,
θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού

πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρ-
µόζεται κάθε δύο (2) χρόνια µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.

3.α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας ο-
δήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος, για την απόδειξη
συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ.
2, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για
τις περιπτώσεις των εδαφίων πρώτου και δεύτερου υ-
πεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση
του εδαφίου τρίτου υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδα-
φίου τέταρτου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την πε-
ρίπτωση του εδαφίου πέµπτου υποβάλλει αποδεικτικό
τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού κατά τα ο-
ριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) και στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία,
για την περίπτωση του εδαφίου έκτου υποβάλλει ευκρι-
νές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πι-
στοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την περίπτω-
ση του εδαφίου έβδοµου υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητι-
κό, ο τύπος και το περιεχόµενο του οποίου καθορίζονται
µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιο-
δότηση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και για την πε-
ρίπτωση του εδαφίου όγδοου υποβάλλει ευκρινές φωτο-
αντίγραφο της άδειας του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών
υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτό-
τητας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή διαβατηρίου σε
ισχύ, εφόσον είναι αλλοδαπός, και δύο πρόσφατες έγ-
χρωµες φωτογραφίες µεγέθους και τύπου ταυτότητας. 
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας

οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα δικαι-
ολογητικά που προβλέπονται στην περ. α΄ πλην του δι-
καιολογητικού που αποδεικνύει τη συνδροµή της προϋ-
πόθεσης της περ. η΄ της παρ. 2.
γ. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει

αρχικώς χορηγηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και έχει αφαιρεθεί λόγω παρέλευ-
σης πενταετίας από τη λήξη ισχύος της επαναχορηγεί-
ται στον κάτοχο αυτής δίχως την πλήρωση της προϋπό-
θεσης της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 του
ν. 4070/2012.

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της
προηγούµενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται
γραπτώς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδι-
κασία, καθώς και το περιεχόµενο των εξετάσεων και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα σχετικό µε τα ζητήµατα που ρυθµί-
ζονται µε το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιο-
λογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντι-
στοίχων πιστοποιητικών της παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών.

5. Αν διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα ελέγχου ότι
απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο,
χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνοµά του ειδική άδεια οδή-
γησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον ο-
δηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης
της εκµετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, στον εκµε-
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ταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιµο
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυ-
κλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτο-
κινήτου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, ενώ σε
περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Πρόστιµο ύψους δύο χι-
λιάδων (2000) ευρώ επιβάλλεται σε οδηγό και στην περί-
πτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από κάτοχο πλα-
στής ή παραποιηµένης ειδικής άδειας οδήγησης. Το ύ-
ψος των επιβαλλόµενων προστίµων και ο χρόνος αφαί-
ρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακί-
δων στις προηγούµενες περιπτώσεις µπορεί να αναπρο-
σαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υποδοµών και Μεταφορών. Τα πρόστιµα αυτά ει-
σπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµο-
σίων Εσόδων υπέρ του Δηµοσίου.

6. α. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει
την µορφή είτε εντύπου εγγράφου είτε πλαστικής κάρ-
τας.
β. Για την εκτύπωση της ειδικής άδειας οδήγησης µε

τη µορφή πλαστικής κάρτας καταβάλλεται κάθε φορά
παράβολο ποσού τριάντα (30) ευρώ που εισπράττεται υ-
πέρ των Περιφερειών. Το ποσό αυτό δύναται να αναπρο-
σαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υποδοµών και Μεταφορών.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της ειδι-
κής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου µε µορφή πλα-
στικής κάρτας, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρα-
κτηριστικά ασφαλείας αυτής, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εκτύπωση των ειδικών
αδειών οδήγησης.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και

Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να
καθορίζονται ψηφιακή µορφή της ειδικής άδειας οδήγη-
σης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι τεχνικές προδιαγραφές και
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 50
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκίνητων - 

Τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 34942/2982/1989
(Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών

και Επικοινωνιών

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθµ.
34942/2982/1989 (Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Με-
ταφορών και Επικοινωνιών, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 25 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123), τροποποιείται ως προς
τον αριθµό θέσεων που διαθέτουν τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά
αυτοκίνητα και η παρ. 1 της ίδιας αυτής απόφασης δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1) Τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά αυτοκίνητα, το σύνολο των ο-
ποίων είναι τριάντα ένα (31), εξακολουθούν να διέπονται
από το νοµικό καθεστώς, που ίσχυε γι’ αυτά έως την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 1437/1984.
Τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά αυτοκίνητα αντικαθίστανται µε

άλλα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας, τα οποία διαθέ-
τουν µέχρι εννέα (9) θέσεις συνολικά, συµπεριλαµβανο-
µένης και της θέσης του οδηγού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 51
Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήµατα ιδιωτικής

χρήσης σε περίπτωση οριστικής διαγραφής - 
Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021 

Στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), προστίθεται
παρ. 3 ως προς την άρση παρακράτησης για τις ανάγκες
οριστικής διαγραφής οχηµάτων και το άρθρο διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας 

για οχήµατα ιδιωτικής χρήσης

1. Σε περίπτωση µεταβίβασης οχήµατος των κατηγο-
ριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1 και µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρή-
σης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείται από τον πω-
λητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια µε-
τά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία έκ-
δοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει
καταγραφεί. Η ρύθµιση ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχή-
µατα των ανωτέρω κατηγοριών και τις µοτοσυκλέτες ι-
διωτικής χρήσης που ήδη κυκλοφορούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.

2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύµφωνα
µε την παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση
που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγρά-
φως, µε αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεµoύς
διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά µε
την κυριότητα του οχήµατος, η οποία υποβάλλεται εντός
αποκλειστικού διαστήµατος δύο (2) µηνών προ της αυτο-
δίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύµφωνα
µε την παρ. 1.

3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τις ανάγκες οριστικής
διαγραφής οχηµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 116/2004 (Α΄
81). Στην περίπτωση αυτή, στα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης τέλους κύκλου ζωής οχηµάτων (ανακυκλω-
τές) της παρ. 12 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 προ-
σκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του οχήµα-
τος ότι δεν εκκρεµεί διαδικασία ενώπιον των δικαστικών
αρχών σχετικά µε την κυριότητα του οχήµατος.»

Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για τα οχήµατα του Αγίου Όρους

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα κάθε κατηγορίας που εισά-
γονται από τα Ιερά Σκηνώµατα του Αγίου Όρους και προ-
ορίζονται να καλύψουν τις µεταφορικές και λοιπές ανά-
γκες τους και να κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός του
Αγίου Όρους ταξινοµούνται και λαµβάνουν ειδική άδεια
κυκλοφορίας και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας, από τις
υπηρεσίες της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους, σύµ-
φωνα µε τους ειδικότερους ορισµούς των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.δ.
10/16.9.1926 (Α΄ 309).

2. Στα αυτοκίνητα οχήµατα που ταξινοµούνται σύµφω-
να µε την παρ. 1 διενεργείται πλήρης εκούσιος τεχνικός
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έλεγχος και εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ε-
λέγχου (ΠΕΤΕ) κατά αντιστοιχία µε την ισχύουσα Υ-
πουργική απόφαση για τον τεχνικό έλεγχο των οχηµά-
των, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 18
και 19 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49). 

3. Τα αυτοκίνητα της παρ. 1 επιτρέπεται να κυκλοφο-
ρούν εκτός του Αγίου Όρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Ο αποκλειστικός σκοπός της εξόδου του αυτοκινή-
του οχήµατος από το Άγιο Όρος είναι ο εκούσιος τεχνι-
κός έλεγχος σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
(Κ.Τ.Ε.Ο.) ή η συντήρηση ή επισκευή του σε συνεργείο ε-
ντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

(β) Η έξοδος πραγµατοποιείται για καθορισµένη χρονι-
κή περίοδο που ξεκινάει την ηµέρα του προγραµµατισµέ-
νου τεχνικού ελέγχου, συντήρησης ή επισκευής και λή-
γει την εποµένη της ηµέρας περάτωσης των εργασιών
τεχνικού ελέγχου, συντήρησης ή επισκευής.

(γ) Το αυτοκίνητο όχηµα διαθέτει ασφάλιση αστικής
ευθύνης από ατύχηµα αυτοκινήτου, σύµφωνα µε το
π.δ. 237/1986 (Α΄110), η οποία βρίσκεται επί του οχήµα-
τος.

(δ) Για την έξοδο από το Άγιο Όρος εκδίδεται άδεια ε-
ξόδου από την οικεία Μοναστηριακή Αρχή, που αναγρά-
φει τον οδηγό, τον τόπο προορισµού, τον σκοπό και την
εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της εξόδου. Η άδεια εξό-
δου επικυρώνεται από την Ιερά Επιστασία και από τις Τε-
λωνειακές και Λιµενικές Αρχές κατά την έξοδο του αυ-
τοκινήτου οχήµατος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παρούσας παραγράφου και βρίσκεται διαρκώς
στο όχηµα διαθέσιµη για έλεγχο. 

4. Δεν επιτρέπεται εκτός του Αγίου Όρους η διενέρ-
γεια εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγά οχήµατα
που φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1, καθώς
και η διενέργεια επιβατικών µεταφορών µε κόµιστρο και
η µεταφορά προσώπων που δεν εγκαταβιούν στο Άγιο
Όρος µε επιβατηγά αυτοκίνητα που φέρουν τα στοιχεία
κυκλοφορίας της παρ. 1, εκτός των οδηγών που αναφέ-
ρονται στην παρ. 3.

5. Σε περίπτωση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εκτός
του Αγίου Όρους κατά παράβαση των όρων της άδειας
εξόδου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων
(400) ευρώ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικα-
σία των άρθρων 103 και 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57 [Κ.Ο.Κ.]). Για παραβάσεις
του Κ.Ο.Κ. εφαρµόζεται ο ίδιος Κώδικας και λαµβάνονται
ως στοιχεία κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών κατά τον
Κ.Ο.Κ. τα εκδιδόµενα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1.
Οι τελωνειακές αρχές επιβάλλουν, κατά λόγον αρµοδιό-
τητας, τις κυρώσεις της παρ. Γ 7 του άρθρου 137 του Ε-
θνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 235), εφό-
σον συντρέχουν οι όροι εφαρµογής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 53
Χώροι στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου
ως στεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων

Χώρος στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου που δεν δύ-
ναται να χρησιµοποιηθεί ως εγκατάσταση στεγασµένου
σταθµού αυτοκινήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 6 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του
π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), λαµβάνει βεβαίωση νόµιµης λει-

τουργίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινω-
νιών των Περιφερειών της Χώρας ως στεγασµένος
σταθµός αυτοκινήτων µε εξυπηρέτηση αποκλειστικά από
υπαλλήλους, εφόσον διαθέτει τα εξής:
α) Είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον τριών µέτρων. 
β) Ελάχιστο πλάτος ράµπας σύµφωνα µε την εγκεκρι-

µένη άδεια οικοδοµής ή δόµησης.
γ) Φωτεινό σηµατοδότη για τη ρύθµιση της κυκλοφο-

ρίας µεταξύ των επιπέδων του σταθµού, καθώς και της
εισόδου - εξόδου.
δ) Τεχνική Έκθεση και σχεδιαγράµµατα που τεκµηριώ-

νουν την ασφαλή λειτουργία του σταθµού µε την εφαρ-
µογή των µέτρων των περ. α), β) και γ).
Στην περίπτωση αυτή πέραν των προβλεπόµενων δι-

καιολογητικών των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 455/1976,
υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή και η Τεχνική
Έκθεση και σχεδιαγράµµατα µε τα προτεινόµενα µε το
παρόν άρθρο µέτρα.

Άρθρο 54
Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. - 
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 

Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268) περί φορέων κατάρτισης και εξέτασης του ελε-
γκτικού προσωπικού Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. α-
ντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Ο τεχνικός έλεγχος οχηµάτων στα Δηµόσια και Ι-
διωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό,
που επιµορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείµενα της
εργασίας του, λαµβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από
αρµόδιους φορείς. Ειδικότερα:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και

Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζο-
νται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δηµοσίων και Ιδιω-
τικών Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους
των οχηµάτων, πλην αυτών της επόµενης περ. β΄, τα θέ-
µατα επιµόρφωσης και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα
καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
φορείς επιµόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραµ-
µα επιµόρφωσης που θα εφαρµόζουν, η διαδικασία των
εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο., η
διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Φορείς επιµόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργα-
νισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις
της ανωτέρω αναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφα-
σης. Εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης ορί-
ζεται η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών.
β. Ειδικώς φορείς κατάρτισης και εξέτασης του ελε-

γκτικού προσωπικού Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
που διενεργεί τον έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς επικίν-
δυνων εµπορευµάτων και οχηµάτων µεταφοράς ευπα-
θών τροφίµων ορίζονται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµα-
τα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθορίζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης και οι υπο-
χρεώσεις των φορέων αυτών, καθώς και η διαδικασία κα-
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τάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης του ελεγκτικού
προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του ελέγχου ο-
χηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων και ο-
χηµάτων µεταφοράς ευπαθών τροφίµων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών
Κ.Τ.Ε.Ο. για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστο-
λή στοιχείων των διενεργούµενων από αυτά τεχνικών ε-
λέγχων στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, η
σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 55
Τιµολογιακή πολιτική Σιδηροδροµικών Επιχειρήσεων
που εκ.τ.ε.λ.ούν σύµβαση παροχής Υποχρεώσεων Δη-
µόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρθρου 11

του ν. 3891/2010

1. Στο άρθρο 11 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) αντικαθί-
σταται ο τίτλος ως εξής:

«Άρθρο 11
Τιµολογιακές υποχρεώσεις 

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3891/2010 προστίθεται παρ. 3,
ως εξής:

«3. Η τιµολογιακή πολιτική των σιδηροδροµικών επι-
χειρήσεων που εκ.τ.ε.λ.ούν επιβατικά δροµολόγια στο
πλαίσιο σύµβασης παροχής Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υ-
πηρεσίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών. Η απόφαση
του πρώτου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και στην ιστοσελί-
δα της σιδηροδροµικής επιχείρησης, που εκ.τ.ε.λ.εί επι-
βατικά δροµολόγια στο πλαίσιο σύµβασης παροχής Υπο-
χρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας.»

Άρθρο 56
Εκκαθάριση υποχρεώσεων σύµβασης παροχής 

Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές 
σιδηροδροµικές µεταφορές - Τροποποίηση 

του άρθρου 12 του ν. 3891/2010

Στην παρ. 6.α. του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
(Α΄ 188) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως προς τις υπο-
χρεώσεις του τελευταίου τριµήνου του έτους 2020 επί
συµβάσεων παροχής Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας
στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και η
παρ. 6α διαµορφώνεται ως εξής:

«6.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδη-
ροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 α-
νατίθεται στην εταιρεία Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. Το συνολι-
κό ποσό αποζηµιώσεων της Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε. από το
Δηµόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020.
Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδή-
ποτε αιτία που σχετίζεται µε την αποζηµίωση του προη-
γούµενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήµα-
τος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.

Εξαιρετικά για το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2020, η
αποζηµίωση της από 17.12.2015 συµβάσεως παροχής Υ-
ποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδη-
ροδροµικές µεταφορές, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσί-
ου και της Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε., εκκαθαρίζεται, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής των σχετι-
κών αξιώσεων, σε βάρος του εκ.τ.ε.λ.ούµενου προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
επόµενου οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 45) περί
αναλήψεων υποχρεώσεων.»

Άρθρο 57
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων - Επικαιροποίηση
συστήµατος ελέγχου και κυρώσεων - Τροποποίηση 

των άρθρων 23 και 29 του ν. 3911/2011 

1. Στο άρθρο 23 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12): α) η παρ. 8
τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση του εφαρµο-
ζόµενου νοµοθετικού πλαισίου, β) στο πρώτο εδάφιο της
περ. β) της παρ. 9 η φράση «στον διαχειριστή υποδοµής
και στη σιδηροδροµική επιχείρηση για την οποία εκπαι-
δεύονται» αντικαθίσταται από τη φράση «σε διαχειριστή
υποδοµής και σε σιδηροδροµική επιχείρηση» και το άρ-
θρο 23 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)

Εκπαίδευση

1. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών περιλαµβάνει:
(α) ένα µέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατο-

πτρίζει γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγρά-
φονται στο άρθρο 31 Παράρτηµα ΙΙΙ και

(β) ένα µέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και α-
ντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V.

2. Η εκπαιδευτική µέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτή-
ρια του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 31.

3. Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται
στο άρθρο 31 Παράρτηµα IIΙ όσον αφορά την άδεια και
στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V όσον αφορά το πι-
στοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευ-
σης µπορούν να συµπληρώνονται:
α) είτε µε τις σχετικές ΤΠΔ που θεσπίζονται σύµφωνα

µε την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλί-
ου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρω-
παϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας
(ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6) ή την Οδηγία 2001/16/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
19ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα
του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστή-
µατος (ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1),
β) είτε µε τα κριτήρια, τα οποία προτείνει ο Οργανι-

σµός βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
881/2004.

4. Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να µεριµνούν, ώ-
στε οι υποψήφιοι µηχανοδηγοί να έχουν ισότιµη και αµε-
ρόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για
να εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης της αδείας και
του πιστοποιητικού. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και
διαχειριστές υποδοµής οφείλουν να παρέχουν ισότιµη
και αµερόληπτη συνδροµή στα εκπαιδευτικά κέντρα ό-
που τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.
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5. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενι-
κές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο
11 παρ. 4, τις γλωσσικές γνώσεις, όπως προβλέπει το
άρθρο 12 και τις επαγγελµατικές γνώσεις σχετικά µε το
τροχαίο υλικό, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1,
εκ.τ.ε.λ.ούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρι-
σµένους από την Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 20.

6. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση
της υποδοµής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 2, συ-
µπεριλαµβανοµένων των γνώσεων της διαδροµής και
των κανόνων και των διαδικασιών λειτουργίας,
εκ.τ.ε.λ.ούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρι-
σµένους από την Αρχή. Οι διαχειριστές υποδοµής µερι-
µνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ως
προς την οικεία υποδοµή, το αργότερο εντός εξαµήνου
από τον καθορισµό των κριτηρίων για την αναγνώριση
σύµφωνα µε την παρ. 13.

7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδί-
δεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζο-
νται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων άδειας
µηχανοδηγού. Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστη-
µα αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων του
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) εξακολουθεί να ισχύει για την ανα-
γνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των µηχανο-
δηγών, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους µέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πι-
στοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, χώρα.

8. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υ-
ποδοµής οφείλει να δηµιουργήσει, ως µέρος του οικείου
συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επι-
µόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπι-
κού, σύµφωνα µε την περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 61
του ν. 4632/2019 (Α΄ 159).

9. Η εκπαίδευση των υποψήφιων µηχανοδηγών για το
µέρος που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α΄ της
παρ. 1, παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και
των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:
α) Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) η-

µερολογιακά τετράµηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν
απόφοιτοι κατ’ ελάχιστο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης ή ισοδύναµης.
β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική µετά το πέ-

ρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαι-
δευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµέ-
νων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών σε διαχει-
ριστή υποδοµής και σε σιδηροδροµική επιχείρηση. Η α-
νωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγµατοποιηθεί
παράλληλα µε τη θεωρητική εκπαίδευση. Η πρακτική ά-
σκηση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε
αµαξοστοιχίες που εκ.τ.ε.λ.ούν τακτικά δροµολόγια µε
υποχρεωτική παρουσία µηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’
αρχάς και αργότερα µε πιστοποιηµένο εκπαιδευτή. Στην
περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιµοποιηθούν
προσοµοιωτές ή/και εξειδικευµένες τρισδιάστατες µα-
γνητοσκοπήσεις διαδροµών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δροµολογίων δύναται να
περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνε-
ται εκ παραλλήλου µε σύγχρονα συστήµατα προσοµοιω-
τών ή/και εξιδεικευµένων τρισδιάστατων µαγνητοσκοπή-
σεων διαδροµών.

γ) Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών,
τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή.

10. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών για το µέρος που
αφορά το Πιστοποιητικό κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέ-
ντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την ε-
πιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου:
α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προ-

γράµµατα κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράµµατα
κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έ-
γκριση στην Αρχή.
β) Τα προγράµµατα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαµ-

βάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Στις περιπτώσεις, όπου το αντικείµενο κατάρτισης

συνδέεται µε κάποιο πιστοποιηµένο από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
επαγγελµατικό περίγραµµα, ενδείκνυται η ανάπτυξη του
προγράµµατος τόσο ως προς τις θεµατικές ενότητες ό-
σο και τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότη-
τες µε βάση το πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµ-
µα, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.
Η πρακτική εκπαίδευση των προγραµµάτων αυτών εί-

ναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) µηνών.
Ειδικότερα, η πρακτική εκπαίδευση του προγράµµατος
κατάρτισης που αφορά στην υποδοµή περιλαµβάνει οδή-
γηση του κάθε τύπου τροχαίου υλικού, όπως αυτό ανα-
γράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδροµικής υ-
ποδοµής που θα εργαστεί ο µηχανοδηγός.

11. Τα προγράµµατα κατάρτισης που αφορούν στα Πα-
ραρτήµατα ΙΙΙ, IV και V του άρθρου 31 είναι διακριτά µε-
ταξύ τους.

12. Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό
να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευµένο προσωπικό
του διαχειριστή υποδοµής για τον γενικό κανονισµό κί-
νησης, τον κανονισµό σηµάτων και τις διαδικασίες α-
σφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του
διαχειριστή υποδοµής.

13. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Υποδοµών και Μεταφορών και τυχόν συναρ-
µόδιων Υπουργών, καθορίζονται ειδικότερα τα προβλε-
πόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα
γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η δια-
δικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, τα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέµα.»

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3911/2011, προ-
στίθεται περ. ι΄, συµπληρώνεται το στοιχείο (ii) της ίδιας
παραγράφου µε την προσθήκη της περ. ι΄, και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η Αρχή είναι αρµόδια για τη διενέργεια έρευνας
σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νό-
µου από τους µηχανοδηγούς, τις σιδηροδροµικές επιχει-
ρήσεις, τους διαχειριστές υποδοµής, τους εξεταστές και
τα εκπαιδευτικά κέντρα.
Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι:
α) δεν τηρήθηκε η, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του

άρθρου 23, υποχρέωση διαχειριστή υποδοµής,
β) δεν τηρούνται τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η ανα-

γνώριση εκπαιδευτικού κέντρου, σύµφωνα µε το άρθρο
23,
γ) δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης, σύµφωνα µε

το άρθρο 23,
δ) δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 25,
ε) δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και
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δοκιµασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 16,
στ) δεν έχει ενηµερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας

µηχανοδηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 17,
ζ) δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης µηχανο-

δηγών, σύµφωνα µε το άρθρο 18,
η) δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών,

σύµφωνα µε το άρθρο 15,
θ) δεν τηρείται µητρώο των πιστοποιητικών, σύµφωνα

µε το άρθρο 22,
ι) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση των σιδηροδροµικών ε-

πιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής, σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23, συντάσσε-
ται έκθεση και δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφα-
σή της, η Αρχή να επιβάλει στη σιδηροδροµική επιχείρη-
ση ή στον διαχειριστή υποδοµής τις παρακάτω κυρώσεις:

(i) σύσταση για συµµόρφωση προς τις συγκεκριµένες
διατάξεις της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής
κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο δεκαπέντε χι-
λιάδες (15.000) ευρώ για την περ.στ΄, τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ για την περ. γ΄, πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ για τις περ. β΄, δ΄ και ζ΄, εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ για τις περ. ε΄, η΄ θ΄ και ι΄ και εκατόν πε-
νήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την περ. α΄.»

Άρθρο 58
Ακατάσχετο της χρηµατοδότησης του διαχειριστή 
υποδοµής - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8  

του ν. 4408/2016 

Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α΄ 135)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς το ακατάσχετο της
κρατικής χρηµατοδότησης του διαχειριστή υποδοµής και
το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση του διαχειριστή υποδοµής 

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσ-
σει την εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, λαµβάνοντας υ-
πόψη, όπου απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της Ένω-
σης συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης συνεργασίας µε
γειτονικές τρίτες χώρες. Προς τον σκοπό αυτόν, µε από-
φαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίνε-
ται, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,
ενδεικτική στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδροµικής υ-
ποδοµής µε στόχο την ικανοποίηση των µελλοντικών α-
ναγκών κινητικότητας όσον αφορά τη συντήρηση, ανα-
νέωση και ανάπτυξη της υποδοµής µε βάση βιώσιµη χρη-
µατοδότηση των σιδηροδροµικών δικτύων. Η εν λόγω
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ε-
τών, είναι ανανεώσιµη και αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108 ΣΛΕΕ, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών, µπορεί επίσης να χορηγείται στον
διαχειριστή υποδοµής χρηµατοδότηση επαρκής σε σχέ-
ση µε τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε την περ. 2 του άρ-
θρου 3, τις διαστάσεις της υποδοµής και τις χρηµατοπι-

στωτικές ανάγκες, ιδίως, για την κάλυψη νέων επενδύ-
σεων. Με όµοια απόφαση µπορεί να χρηµατοδοτούνται
αυτές οι επενδύσεις µε µέσα διαφορετικά της άµεσης
κρατικής χρηµατοδότησης. Εν πάση περιπτώσει, οι Υ-
πουργοί Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που εµφαίνονται
στην παρ. 4.

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που καθορίζεται
από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και λαµβά-
νοντας υπόψη τη στρατηγική που αναφέρεται στην παρ.
1 και τη χρηµατοδότηση από τους Υπουργούς Οικονοµι-
κών και Υποδοµών και Μεταφορών που αναφέρεται στην
παρ. 2, ο διαχειριστής της υποδοµής καταρτίζει επιχει-
ρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει επενδυτικά και
χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το σχέδιο καταρτίζεται έ-
τσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και αποτελεσµατι-
κή χρήση, διάθεση και ανάπτυξη της υποδοµής, και, πα-
ράλληλα, να διασφαλίζεται χρηµατοοικονοµική ισορρο-
πία και να παρέχονται µέσα για την επίτευξη αυτών των
στόχων. Ο διαχειριστής υποδοµής εξασφαλίζει, ότι οι
γνωστοί αιτούντες και κατόπιν αιτήσεώς τους, οι εν δυ-
νάµει αιτούντες έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληρο-
φορίες και δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους,
σχετικά µε το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου
όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και χρήσης, τη φύ-
ση, την παροχή και την ανάπτυξη της υποδοµής πριν από
την έγκρισή του από τον διαχειριστή υποδοµής. Ο ρυθµι-
στικός φορέας του άρθρου 55, κατά την κατάρτιση του ε-
πιχειρησιακού (business) σχεδίου (plan) του διαχειριστή
υποδοµής, έχει τις αρµοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου
56.

4. Υπό κανονικές επιχειρηµατικές συνθήκες, και για
εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει περίοδο
πέντε (5) ετών, ο λογαριασµός κερδών και ζηµιών του
διαχειριστή υποδοµής ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσο-
δα από τα τέλη υποδοµής, τα πλεονάσµατα από άλλες ε-
µπορικές δραστηριότητες, τα µη επιστρεπτέα έσοδα από
ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηµατοδότηση, αφε-
νός, συµπεριλαµβανόµενων των προκαταβολών από το
Υπουργείο Οικονοµικών, ενδεχοµένως, και των δαπανών
υποδοµής, αφετέρου.
Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου µακροπρόθεσµου

στόχου κάλυψης, από τον χρήστη, του κόστους υποδο-
µής όλων των τρόπων µεταφοράς, βάσει δικαίου και αµε-
ρόληπτου ανταγωνισµού µεταξύ τρόπων µεταφοράς, ό-
ταν οι σιδηροδροµικές µεταφορές είναι σε θέση να αντα-
γωνίζονται άλλους τρόπους µεταφοράς, εντός του πλαι-
σίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, οι
Υπουργοί Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
µπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή υποδοµής να
ισοσκελίζει τους λογαριασµούς του χωρίς κρατική χρη-
µατοδότηση.

5. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 κρατι-
κή χρηµατοδότηση προκαταβάλλεται ανά µήνα στον δια-
χειριστή υποδοµής. Για τον προσδιορισµό της λαµβάνε-
ται υπόψη το εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), επιχειρησιακό σχέ-
διο του διαχειριστή υποδοµής. Η κρατική χρηµατοδότη-
ση είναι ακατάσχετη έως ποσοστού εβδοµήντα τοις εκα-
τό (70%) στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκ-
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κλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, για ο-
φειλές αυτού και µη δεκτική συµψηφισµού για το ως άνω
ποσοστό µε οφειλές του εν λόγω διαχειριστή υποδοµής
προς το Δηµόσιο ή ασφαλιστικά ταµεία ή λοιπούς οργανι-
σµούς κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά για το έτος 2021, η
προαναφερόµενη κρατική χρηµατοδότηση του διαχειρι-
στή υποδοµής είναι ακατάσχετη για το χρονικό διάστηµα
έως τις 31.12.2021 στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κα-
τά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη του εν
λόγω διαχειριστή υποδοµής στη φορολογική Διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα, αποδίδεται σε αυτόν είτε ως προ-
καταβολή της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) είτε µέσω χρηµατικού εντάλµατος
του εποπτεύοντος Υπουργείου, και για τη λήψη αυτής
δεν απαιτείται η έκδοση και προσκόµιση ασφαλιστικής
και φορολογικής ενηµερότητας.

6. Η δυνατότητα επιχορήγησης του διαχειριστή υποδο-
µής µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, συνεχίζει να υφίσταται έως
την υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δη-
µοσίου και του διαχειριστή της εθνικής σιδηροδροµικής
υποδοµής.»

Άρθρο 59
Ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας 

των σιδηροδρόµων - Τροποποίηση του άρθρου 56
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4632/2019

1. Στο τέλος της υποπερ. αα) της περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 56 του ν. 4632/2019 (Α΄ 159) προστίθεται η φρά-
ση «κατά περίπτωση σε συνεργασία µεταξύ τους» και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλει-
ας των σιδηροδρόµων, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων:
α) διασφαλίζει τη συνολική διατήρηση της σιδηροδρο-

µικής ασφάλειας και, στο µέτρο του δυνατού, τη συνεχή
βελτίωσή της, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του δικαί-
ου της Ένωσης και των διεθνών κανόνων, καθώς και την
τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, και δίδοντας προτεραι-
ότητα στην πρόληψη των ατυχηµάτων,
β) διασφαλίζει την επιβολή όλων των εφαρµοστέων

διατάξεων µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, για την
προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συ-
στήµατος σιδηροδροµικών µεταφορών,
γ) διασφαλίζει ότι τα µέτρα ανάπτυξης και βελτίωσης

της σιδηροδροµικής ασφάλειας λαµβάνουν υπόψη την α-
νάγκη συστηµατικής προσέγγισης,
δ) διασφαλίζει ότι την ευθύνη για την ασφαλή λειτουρ-

γία του σιδηροδροµικού συστήµατος και τον έλεγχο των
σχετικών κινδύνων αναλαµβάνουν ο διαχειριστής υποδο-
µής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, καθένας για το
τµήµα του συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά
του, επιβάλλοντάς τους την υποχρέωση:
αα) να εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο

των κινδύνων τα οποία προβλέπονται στην περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58, κατά περίπτωση σε συνεργασία
µεταξύ τους,

ββ) να εφαρµόζουν τους ενωσιακούς και τους εθνι-
κούς κανόνες,
γγ) να καταρτίζουν συστήµατα διαχείρισης της ασφά-

λειας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
ε) µε επιφύλαξη των διατάξεων για την αστική ευθύνη,

διασφαλίζει, ότι ο διαχειριστής υποδοµής και κάθε σιδη-
ροδροµική επιχείρηση αναλαµβάνει την ευθύνη για το
τµήµα του συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά
του και για την ασφαλή λειτουργία του, συµπεριλαµβα-
νοµένων της προµήθειας υλικού και της ανάθεσης υπη-
ρεσιών έναντι των χρηστών, των πελατών, των οικείων
εργαζοµένων και άλλων παραγόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
στ) καταρτίζει και δηµοσιεύει ετήσια σχέδια ασφάλει-

ας, στα οποία περιγράφονται τα προβλεπόµενα µέτρα
για την επίτευξη των ΚΣΑ, και
ζ) υποστηρίζει, όπου απαιτείται, το έργο του Οργανι-

σµού όσον αφορά στην παρακολούθηση της ανάπτυξης
της ασφάλειας των σιδηροδρόµων σε ενωσιακό επίπε-
δο.»

2. Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 11 του Παραρτήµα-
τος ΙΙΙ του άρθρου 81 του ν. 4632/2019, η φράση «η οποία
περιλαµβάνει ενδεχοµένως περιορισµούς χρήσης» αντι-
καθίσταται µε τη φράση «συµπεριλαµβανοµένων πιθα-
νών περιορισµών χρήσης» και η παρ. 11 διαµορφώνεται
ως εξής:

«11. Δραστηριότητες ελέγχου - δοµηµένη προσέγγιση
που εξασφαλίζει:
α) την απόσυρση των οχηµάτων από τη λειτουργία για

προγραµµατισµένη συντήρηση, συντήρηση βάσει της κα-
τάστασης ή διορθωτική συντήρηση σε εύθετο χρόνο ή ο-
σάκις διαπιστώνονται ελαττώµατα ή άλλες ανάγκες,
β) τα αναγκαία µέτρα ελέγχου της ποιότητας,
γ) την εκτέλεση των καθηκόντων συντήρησης σύµφω-

να µε τις εντολές συντήρησης και την έκδοση της ειδο-
ποίησης επαναφοράς σε λειτουργία, συµπεριλαµβανο-
µένων πιθανών περιορισµών χρήσης,
δ) ότι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης κατά την εφαρµο-

γή του συστήµατος διαχείρισης που ενδέχεται να οδη-
γήσουν σε ατυχήµατα, περιστατικά, αποσοβηθέντα ατυ-
χήµατα ή άλλα επικίνδυνα περιστατικά αναφέρονται,
διερευνώνται και αναλύονται και ότι λαµβάνονται τα α-
παραίτητα προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την κοινή µέ-
θοδο ασφάλειας για την παρακολούθηση που προβλέπε-
ται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58,
ε) περιοδική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και παρα-

κολούθησης σύµφωνα µε την κοινή µέθοδο ασφάλειας
για την παρακολούθηση που προβλέπεται στην περ. γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 58.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 60
Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών

Εταιρειών (ΙΜΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 2 
του ν. 3887/2010 

Η περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010
(Α΄ 174), τροποποιείται ως προς το ανώτατο χρονικό
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διάστηµα κατά το οποίο µπορούν να λειτουργούν οι Ιδιό-
τυπες Μεταφορικές Εταιρείες και η παρ. 7 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:
α. Οι εµπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορ-

φής, οι οποίες έχουν νοµική προσωπικότητα και οι οποίες
πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδι-
κού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και
στον Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου (L 300).
β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρό-

σβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως κα-
θορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (L 300).
γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής, που δεν

υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη λει-
τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και οι οποί-
ες µπορούν να λειτουργούν µε αυτή τη µορφή για χρονι-
κό διάστηµα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της µεταβατι-
κής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 61
Χορήγηση παροχών

1. Χορηγούνται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021 οι παρο-
χές προς τους εργαζοµένους των ακόλουθων εποπτευό-
µενων φορέων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών: α) Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ Α.Ε.), β) Σταθε-
ρές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), γ) Οργανισµός Αστι-
κών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ Α.Ε.), δ) Οργανι-
σµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε., όπως είχαν συµφω-
νηθεί στις τελευταίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
των οποίων η τρίµηνη παράταση ισχύος, σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), έληξε από την 29η Φε-
βρουαρίου 2020 έως και την 30ή Απριλίου 2020 και στη
συνέχεια παρατάθηκε µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δυνάµει
του δέκατου πέµπτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

2. Το παρόν ισχύει από τις 30.6.2020.

Άρθρο 62
Θέµατα συµβάσεων προµηθειών Οργανισµού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 και προς αποφυγή συνωστι-
σµού και συµφόρησης σε χώρους µαζικής συγκέντρωσης
πληθυσµού, όπως οι σταθµοί των µέσων σταθερής τρο-
χιάς, καθώς και για την ασφαλέστερη µετακίνηση του ε-
πιβατικού κοινού και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022,
ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύνα-
ται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δηµοσίων συµ-
βάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης, να προβαίνει
στην ανάθεση συµβάσεων µε προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση κατά το άρθρο

269 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιµώµενη αξία κάθε σύµ-
βασης, εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερη των ορίων που κα-
θορίζονται µε το άρθρο 235 του ίδιου νόµου, µε σκοπό
την προµήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία,
συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισµού για το αυτόµατο
σύστηµα συλλογής κοµίστρου, προκειµένου να εξυπηρε-
τηθεί η υγειονοµικά ασφαλής λειτουργία των γραµµών
των µέσων σταθερής τροχιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 63
Παράταση συµβάσεων παροχής ταχυδροµικών

υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Οι από 23.9.2021 και 8.9.2021 συµβάσεις παροχής τα-
χυδροµικών υπηρεσιών µεταξύ της «Εταιρείας Υδρεύσε-
ως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυµη Εταιρεία»
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και των εταιρειών µε την επωνυµία «Ελ-
ληνικά Ταχυδροµεία Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) και
«ACS Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυµη
Εµπορική Εταιρεία» (ACS Μ.Α.Ε.Ε.), αντίστοιχα, παρατεί-
νονται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις, είτε από τη λήξη τους είτε από την εξάντληση του
οικονοµικού αντικειµένου τους, έως την υπογραφή νέας
σύµβασης µε τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την ο-
λοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που
προκηρύχθηκε µε την υπό στοιχεία Δ6344 διακήρυξη της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η παράταση του πρώτου εδαφίου δεν δύ-
ναται να υπερβεί την 31η.1.2022.

Άρθρο 64
Ρυθµίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητόδροµος
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» - Κατάργηση της παρ. 1 

του άρθρου πέµπτου του ν. 4219/2013

Η παρ. 1 του άρθρου πέµπτου του ν. 4219/2013
(Α΄ 269) και η υπό στοιχεία ΕΠΠ/Π1/Φ1.1/οικ.
112/4.4.2014 (Β΄ 904) απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων καταργούνται αφότου ί-
σχυσαν. Η κατάργηση αυτών δεν ιδρύει ούτε παρέχει δι-
καιώµατα αποζηµίωσης εις βάρος του Δηµοσίου, ανεξάρ-
τητα του χρόνου γέννησης αυτών.

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος σύµβασης εκτέλεσης αστικών και ειδι-
κών τοπικού χαρακτήρα δροµολογίων στην Περιφέρεια

Αττικής

Η από 7.10.2020 υπ’ αριθµ. 108/2020 σύµβαση ανάθε-
σης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα
δροµολογίων στην περιοχή αρµοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. µετα-
ξύ του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της ε-
ταιρίας µε την επωνυµία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυµη
Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συµβαλλόµενης, ισχύ-
ει από την ηµεροµηνία υπογραφής της, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) και της παρ. 7 του
άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
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Άρθρο 66
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την
κυκλοφορία οχηµάτων των φορέων παροχής 

συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδι-
κών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών
λεωφορείων Δηµοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου,

σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών
δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής

χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µε οδηγό του ν. 4093/2012

1. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του
τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 2963/2001 (Α΄ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης α-
πό την κυκλοφορία των αστικών, ηµιαστικών και υπερα-
στικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοι-
νωνιακού έργου αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

2. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄
284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρή-
σης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

3. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της
παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. 22212/2008 (Β΄ 2267)
κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας α-
πόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις
31.12.2022.

4. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς των
περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία των επιβατηγών δηµόσιας χρήσης οχηµάτων ΤΑΞΙ α-
ναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

5. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της υ-
ποπερ. γ΄ της περ. 3 της υποπαρ. Η2΄  της παρ. Η΄  του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) για τον µέγι-
στο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρή-
σης οχηµάτων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

6. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 3534/2007 (Α΄ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από
την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής
χρήσης που εκ.τ.ε.λ.ούν το έργο της µεταφοράς µαθη-
τών αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

Άρθρο 67
Παραχώρηση µικροσυγκοινωνίας άγονης γραµµής σε

νήσους µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων 

1. Στις περιπτώσεις νήσων µε πληθυσµό κάτω των δέ-
κα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του
π.δ. 967/1979 (Α΄ 272) χαρακτηριζόµενων, καθώς και
των ήδη υφιστάµενων έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νέων άγονων γραµµών, για τις οποίες δεν
έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του µεταφορικού έρ-
γου, η παραχώρηση της µικροσυγκοινωνίας υπό την έν-
νοια της περ. δ) της παρ. 1 του ανωτέρω προεδρικού δια-

τάγµατος, γίνεται µε απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 967/1979.

2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε νήσους κάτω των δέκα χι-
λιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαµβάνουν οι ίδιοι ή οι δηµοτικές επιχειρή-
σεις αυτών το έργο της µικροσυγκοινωνίας µε ίδια ή µι-
σθωµένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών
από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού
µη συµπεριλαµβανοµένου, ή 

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της µικρο-
συγκοινωνίας σε τρίτους µε λεωφορεία ηλικίας έως εί-
κοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισί-
ου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου, µε από-
φαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσι-
εύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και µε τους λοι-
πούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.

Άρθρο 68
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου µε έδρα εντός

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοι-
κητική µονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, µε επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα
(9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίµετρο, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) τα επιβατηγά οχήµατα να είναι καινούργια,
β) τα οχήµατα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύµ-

φωνα µε την παρούσα, να µην δύνανται να αντικαταστα-
θούν ξανά µε οχήµατα πέντε (5) θέσεων πριν από την
παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία θέσης αυ-
τών σε κυκλοφορία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, καθορίζονται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκι-
νήτων τα οποία µπορούν να αντικατασταθούν µε επιβα-
τηγά οχήµατα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε
έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο τρόπος επιλο-
γής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλε-
σης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6)
έως εννέα (9) θέσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών.

3. Με την απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι κατηγο-
ρίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επι-
βάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας
που κυµαίνεται από δέκα (10) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες
για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του µεταφο-
ρικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων του παρόντος. 

Άρθρο 69
Τροποποίηση επωνυµίας Εθνικής Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4233/2014

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4233/2014 (Α΄22): α) αντικαθί-
σταται ο τίτλος του άρθρου «Σύσταση Εθνικής Αρχής
Συντονισµού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» µε τον τίτλο «Σύσταση
Εθνικού Οργανισµού Συντονισµού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», β)
στην παρ. 1 η φράση «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσε-
ων» (στο εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται από τη φράση
«Εθνικός Οργανισµός Συντονισµού Πτήσεων» (στο εξής
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«Οργανισµός), γ) στις παρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή» α-
ντικαθίσταται από τη λέξη «Οργανισµός» και το άρθρο 1
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Οργανισµού 
Συντονισµού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)

1. Συνιστάται «Εθνικός Οργανισµός Συντονισµού Πτή-
σεων (στο εξής «Οργανισµός)» µε έδρα εντός της Περι-
φέρειας Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονι-
στή Πτήσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρό-
νου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες» (ΕΕ
L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.

2. Σκοπός του Οργανισµού είναι η κατανοµή του διαθέ-
σιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων της Ελληνικής
Επικράτειας στους αεροµεταφορείς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και της σχετικής εθνικής
και ενωσιακής νοµοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των
ευκολιών προγραµµατισµού στα αεροδρόµια που έχουν
χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόµια µε ευκολίες προγραµµα-
τισµού», σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό, µε την
τήρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειµενικότητας
και αποτελεσµατικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικα-
σίας.

3. Ο Οργανισµός αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται απο-
κλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατά-
ξεις στις οποίες παραπέµπει ο νόµος αυτός.

4. Ο Οργανισµός απολαύει διοικητικής και οικονοµικής
αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρ-
χή, εκτός από την εποπτεία σχετικά µε την τήρηση της ε-
θνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής του
διαθέσιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων, όπως α-
σκείται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.»

2. Οποιαδήποτε αναφορά στην «Εθνική Αρχή Συντονι-
σµού Πτήσεων» ή «ΕΑΣΠ» ή «Αρχή» νοείται και αντικα-
θίσταται αντίστοιχα σε «Εθνικό Οργανισµό Συντονισµού
Πτήσεων» ή «ΕΟΣΠ» ή «Οργανισµό.»

Άρθρο 70
Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου 

υδατοδροµίων - Τροποποίηση του ν. 4663/2020

1. Η περ. 26 του άρθρου 1 του ν. 4663/2020 (Α΄30)
τροποποιείται ως προς την προσθήκη της εξυπηρέτησης
και των τακτικών πτήσεων και διαµορφώνεται ως εξής:

«26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσ-
σωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιµο-
ποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων, καθώς και για την εξυπηρέτηση τακτικών πτή-
σεων, προσωρινά για χρονικό διάστηµα που δεν υπερ-
βαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας του υ-
δατοδροµίου έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας
του ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, µε τήρηση
των προϋποθέσεων του παρόντος νόµου και των Διε-
θνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.»

2. Η περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020
τροποποιείται, προκειµένου να απαιτείται ορθοφωτο-
χάρτης αντί για τοπογραφικό διάγραµµα, και διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«η) Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από την Δηµόσια Υπη-
ρεσία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», στον οποίο αποτυπώ-
νονται:
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγια-

λού και της καθορισµένης Ζώνης Λιµένα (Ζ.Λ.), όπου υ-
πάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξο-
µοίωση του χώρου µε Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλ-
λα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν
δηµοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαί-
ας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα, καθώς
και οι οριογραµµές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς
ζώνης σε περίπτωση λίµνης,
ββ) οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, καθώς και τυχόν

νέα προτεινόµενα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, 
δδ)οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, 
εε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λι-

µένα.»
3. Μετά το άρθρο 9 του ν. 4663/2020 προστίθεται άρ-

θρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδροµίου

σε υδάτινη επιφάνεια

1. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και για τρία
(3) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου, δύνα-
ται να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας αερο-
δροµίου σε υδάτινη επιφάνεια σε δηµόσιο φορέα, σε ε-
νώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ι-
θαγένειας ή ιθαγένειας κράτους µέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊ-
κό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλά-
δα ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και
σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την κα-
ταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος
κράτους µέλους της Ε.Ε. ή κράτους που ανήκει στον
Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα
τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγ-
µατικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έ-
δρα τους σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

2. Ο φορέας λειτουργίας του αεροδροµίου επί υδάτι-
νης επιφάνειας εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νο-
µοθεσίας και οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του υδα-
τοδροµίου µε ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.

3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδροµίου επί υ-
δάτινης επιφάνειας χορηγείται για αεροδρόµια στα ο-
ποία ο αριθµός των αφιξοαναχωρήσεων τακτικών δροµο-
λογίων που πραγµατοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει
τις εννέα (9) ηµερησίως. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας
ισχύει µέχρι την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του παρόντος. 
Η αίτηση για οριστική άδεια υποβάλλεται υποχρεωτικά

εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της προσωρινής
άδειας υδατοδροµίου και η διαδικασία για την έκδοσή
της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους. Σε
διαφορετική περίπτωση, µετά την παρέλευση της ως ά-
νω προθεσµίας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη ισχύος της
προσωρινής άδειας.

4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας
αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτη-
ση από τον ενδιαφερόµενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου
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Υποδοµών και Μεταφορών, συνοδευόµενη από τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:
α) ναυτικός χάρτης της µεγαλύτερης δυνατής κλίµα-

κας, όπου αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία
αιτείται ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιήσει για την ά-
φιξη, αναχώρηση και κίνηση των υδροπλάνων, η περιοχή
ελιγµών του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των α-
εροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφι-
κές θέσεις (γεωγραφικά στίγµατα) και τα σχετικά απο-
σπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδο-
σης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Ο χάρτης υ-
ποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή. Η έντυπη µορφή του χάρτη υποβάλλεται σε πέ-
ντε (5) αντίτυπα,
β) χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας

1:5000, επίτου οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιο-
χή ελιγµών και κίνησης του υδατοδροµίου και τα σηµεία
πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω
από αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων µε ισοϋψείς, καθώς
και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτίνα 2.500 µέτρων.
Κάθε αναφορά στις συντεταγµένες του διαδρόµου προ-
σθαλάσσωσης - αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται στο
σύστηµα WGS�84,
γ) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης ε-

πιφάνειας,
δ) απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή µίσθωσης

σε λιµένα ή µαρίνα, καθώς και σε περιοχές που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκη-
σης και εκµετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υ-
δροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών, 
ε) φορολογική ενηµερότητα του αιτούντος, 
στ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευ-

ταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών
δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση, 
ζ) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρµόδια φορολο-

γική αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης
µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος µε αντικείµενο την
εκµετάλλευση αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας,
η) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων

πεντακοσίων ευρώ (2.500) υπέρ του Ελληνικού Δηµοσί-
ου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού και εµφανίζεται στον Αναλυτικό Λογα-
ριασµό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα»,
και 
θ) νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου,

σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7.
Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου για χρο-

νικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προ-
σωρινής άδειας λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που
διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη µε αποδε-
δειγµένη ελάχιστη διετή εµπειρία στη λειτουργία υδατο-
δροµίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του
προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας
του υδατοδροµίου µε καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση
των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας
των θαλασσοδιαδρόµων µε ταχύπλοο σκάφος και την
εύρυθµη επιβίβαση / αποβίβαση και µετακίνηση των επι-
βατών στους χώρους του υδατοδροµίου.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει,
ως προς την πληρότητά τους, τα οριζόµενα στην παρ. 4
δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερό-
µενο για την απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας

αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια
το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του φακέλου: 
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας προκειµένου

να εξετάσει, σε συνεννόηση µε τα Γενικά Επιτελεία Ναυ-
τικού και Αεροπορίας, τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο
επηρεασµό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Πολε-
µικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας ή άλλων
παραµέτρων της Εθνικής Άµυνας.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήµατα παραχώ-
ρησης της εκµετάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού
των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµε-
νων έργων ή δραστηριοτήτων µε τη λειτουργία του λιµέ-
να και τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου
σχέδια. 
γ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτι-

λίας και Αεροδροµίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
(Α.Π.Α.), προκειµένου να χωροθετήσουν τον διάδροµο
προσθαλάσσωσης - αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα ε-
πίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων, να καθορίσουν τις
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανά-
γκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υ-
δατοδροµίου που έχουν υποβληθεί.
δ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιµενικού

Σώµατος (Λ.Σ.) - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΕΛ.ΑΚΤ.) του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να
εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θα-
λάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλάσσιου
περιβάλλοντος και αστυνόµευσης ασφάλειας της ναυσι-
πλοΐας και τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατο-
δροµίου σχέδια. 
Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη

γνώµη τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµερο-
µηνία παραλαβής του τεχνικού φακέλου που θα έχει α-
ποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές.
Η εκπρόθεσµη διατύπωση της γνώµης επί δικαιολογη-

τικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναµεί µε αποδοχή αυ-
τών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Υδατοδροµίων διενεργεί επι-

θεώρηση των χώρων και µε την προϋπόθεση της πληρό-
τητας του υποβληθέντος φακέλου, το αργότερο εντός ε-
ξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
αίτησης, υποβάλλει πλήρη και αιτιολογηµένη αναφορά
στο Τ.Ε.Μ., το οποίο, µε βάση αυτή την αναφορά, ειση-
γείται προς τα αρµόδια όργανα των Υπουργείων Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής την έκδοση κοινής απόφασης προσωρινής άδειας
υδατοδροµίου.

6. Το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό και µέ-
σα:
α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε

σχήµα άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10)
µέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη
περιοχή στο έδαφος. Μπορεί να συνοδεύεται από τη συ-
χνότητα λειτουργίας του αεροδροµίου, εφόσον έχει ορι-
σθεί.
β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλλη-

λων διατάσεων απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε τέ-
τοια θέση στον χώρο του αεροδροµίου, ώστε να είναι εύ-
κολα ορατό. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοπο-
θετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ». Τόσο το ανε-
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µούριο όσο και ο ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ» απαιτείται
να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτω-
ση µειωµένης ορατότητας.
γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σηµεία για αγκυ-

ροβόλιο ή για πρόσδεση των υδροπλάνων, όταν αυτά
δεν χρησιµοποιούνται. Τα σηµεία αυτά πρέπει να προ-
στατεύονται από τους ανέµους ή να είναι αρκετά σταθε-
ρά, ώστε να προστατεύουν τα υδροπλάνα από την επί-
δραση των ισχυρότερων ανέµων που ενδέχεται να επη-
ρεάσουν την περιοχή.
δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σηµείο

στάθµευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα
σωσίβιο µη φουσκωτού τύπου, προσδεµένο σε σχοινί µή-
κους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµο για άµεση χρήση οποι-
αδήποτε στιγµή.
ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθ-

µευσης του υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος τα-
χύπλοο ολικού µήκους τουλάχιστον έξι (6) µέτρων µε ε-
ξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένο µε τις προβλεπόµενες
άδειες, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
στ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευ-

σης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχουν πυροσβε-
στήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου, κατάλληλοι για χρή-
ση σε πυρκαγιά καυσίµων και ηλεκτρολογική, τουλάχι-
στον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχι-
στον πέντε (5) λίτρων πυροσβεστικού υλικού.
Η Επιτροπή Υδατοδροµίων, κατά τους ελέγχους που

θα διενεργήσει στους χώρους του Υδατοδροµίου, οφεί-
λει να ελέγξει και να βεβαιώσει την ύπαρξη του ανωτέ-
ρω εξοπλισµού και µέσων, εκδίδοντας σχετική διαπιστω-
τική πράξη, η οποία αποστέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντός πέ-
ντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη διενέργεια της επιθε-
ώρησης, προκειµένου το Τ.Ε.Μ. να εισηγηθεί τη χορήγη-
ση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί υ-
δάτινης επιφάνειας.

7. Για τον εφοδιασµό των υδροπλάνων µε καύσιµα και
για όσο διάστηµα ισχύουν οι προσωρινές άδειες λει-
τουργίας, εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ. 293/1986
(Α΄ 129) σχετικά µε τις πετρελεύσεις των πλοίων.

8. Για την εφαρµογή των εν λόγω διαδικασιών ασφά-
λειας σε υδατοδρόµια, ο αεροµεταφορέας οφείλει να
διαθέτει εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό,
σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Ασφαλείας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Ειδικότερα, ο κυβερνήτης
του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή δια-
κίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσεις
από ή προς υδατοδρόµιο και για τον έλεγχο των επιβιβα-
ζόµενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών
τους, καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αερο-
σκάφους µετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη
διαπίστωση της µη ύπαρξης απαγορευµένων αντικειµέ-
νων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ της Τεχνικής Οδη-
γίας Ασφάλειας αριθµ. 1 (Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού Προ-
γράµµατος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας
(Ε.Π.Α.Π.Α.) και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα α-
σφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την
Α.Π.Α..

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται λοι-
ποί όροι ασφαλείας των υδατοδροµίων ανάλογα µε τις ε-
πιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες αυτών.»

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4663/2020 προστί-

θεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:

«3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδη-
γιών υδατοδροµίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοι-
χείων του κατόχου άδειας υδατοδροµίου, για οποιαδή-
ποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και
(ιβ) του τεχνικού φακέλου της παρ. 1 του άρθρου 7, ακο-
λουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέ-
ωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόµενο. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο ε-

ντός λιµένα που λειτουργεί υδατοδρόµιο, το οποίο έργο
θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδροµίου, υποβάλ-
λεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραµµα λιµένα,
οι συντεταγµένες του οποίου είναι εξαρτηµένες από το
Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρηµένο από τον αρµόδιο
φορέα σε θέµατα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλ-
λευσης, στο οποίο αποτυπώνονται: 
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγια-

λού και της καθορισµένης Ζώνης Λιµένα (Ζ.Λ.), όπου υ-
πάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξο-
µοίωση του χώρου µε Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλ-
λα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν
δηµοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαί-
ας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα, καθώς
και οι οριογραµµές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς
ζώνης σε περίπτωση λίµνης, 
αβ) οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόµε-

να νέα έργα, 
αγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, 
αδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, 
αε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του

λιµένα.
Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, κατα-

βάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υ-
πέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Με την υποβολή του αιτή-
µατος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το α-
ποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παρά-
βολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και
εµφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασµό Εσόδου (ΑΛΕ)
1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να τροποποιείται το ύ-
ψος του ανωτέρω παραβόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις
υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες.»

5. Στο άρθρο 24 του ν. 4663/2020: α) στην περ. γ΄ της
παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται παρ.
7 και το άρθρο 24 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία

1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρµόδια υ-
πηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Πολεµικής Αεροπορίας, τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α. και κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά α-
πό αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφεροµένου
για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµό-
δια υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού και συνοδεύεται
από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επί του οποίου απο-
τυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, µε αναφορά
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στις γεωγραφικές συντεταγµένες του συστήµατος WGS
84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούµενης υδάτινης

περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παρ. 1(α)
µεριµνούν για την αποτύπωση ή ενσωµάτωση αυτής
στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς
χάρτες, καθώς και για την ενηµέρωση των αρµόδιων λι-
µενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η
αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού ενηµερώνει
το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόµενο για την έγκριση ή α-
πόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπω-

θεί ή ενσωµατωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους
πλοηγούς δύνανται να χρησιµοποιούνται από οποιονδή-
ποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να

χρησιµοποιηθεί πριν από την αποτύπωση ή ενσωµάτωση
αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοη-
γούς από τις υπηρεσίες της παρ. 1(α).

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του

ν. 3937/2011 (Α΄ 60) για τις περιοχές που ορίζονται σε
αυτό σχετικά µε την προστασία της φύσης και του τοπί-
ου,
β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας

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

υδάτινο πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρό-
µιο ή αεροδρόµιο. Στα υδάτινα πεδία που καλύπτουν τις
απαιτήσεις της παρ.7, επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση
µε αεροσκάφος,
δ) εφόσον η πτήση εκ.τ.ε.λ.είται κατά τη διάρκεια της

αεροπορικής ηµέρας,
ε) µετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφο-

ρίας στα πλευρικά όρια των Τερµατικών Περιοχών
(ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυ-
κλοφορίας Αεροδροµίων (ΑTZ) και εκτός των Απαγορευ-
µένων ή Περιορισµένων Περιοχών που προβλέπονται α-
πό τους διεθνείς κανονισµούς της Πολιτικής Αεροπο-
ρίας,
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενη-

µερώσει την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την
άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή
δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή
περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αερο-
σκάφους εκ των εγκεκριµένων υδάτινων πεδίων της
παρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους µε
δική του ευθύνη και µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προ-
τέρων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις ιδιοµορ-
φίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη
θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος πλήρως µε τους
κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και
ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθη-
κών, οι οποίες δεν δύναται να έχουν προβλεφθεί, ο κυ-
βερνήτης, µε δική του ευθύνη µπορεί να προτείνει εναλ-
λακτικές διαδροµές (από ή προς αδειοδοτηµένο υδατο-
δρόµιο ή/και υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/απο-
θαλάσσωση, πάντα συµµορφούµενος µε τους κανονι-
σµούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσι-
πλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακο-
µιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις
πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια Λιµε-

νική Αρχή µπορεί να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία
πρότερης ειδοποίησης, πάντως όµως έγκαιρα, ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος,
ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέ-

σω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακο-
αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες Ν/ΗΡ), του κυ-
βερνήτη του αεροσκάφους µε την αρµόδια Λιµενική Αρ-
χή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθα-
λάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Αρµόδιας Λιµενικής
Αρχής,
η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσ-

σωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω α-
πό ανθρώπινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεού-
µενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πε-
ντακοσίων (500) ποδών,
θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτι-

νης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση α-
σφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλε-
ούµενα, τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κα-
τά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων,
ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκά-

φος ή και κατάλληλη υποδοµή για την ασφαλή επιβίβαση
και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το σκά-
φος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενερ-
γεί µία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσσωση και την α-
ποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υδάτινου πεδίου.
Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργού-
νται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχετικά µε τους ε-
λέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου,
µε χρήση φορητών συσκευών,
κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστο-

ποιεί αµέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης
εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη
ανά αεροπορική εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και
αποθαλάσσωση κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής
ηµέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν προσµετρώνται οι πτή-
σεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για αεροδιακοµι-
δή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορεί να τροποποιείται ο αριθµός κινήσεων αερο-
σκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά υδάτι-
νο πεδίο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι
όροι και οι προϋποθέσεις, οι απαιτούµενοι έλεγχοι για
την τροποποίηση του αριθµού κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-
ρεια.

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

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την ε-
φαρµογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτι-
να πεδία, ο αεροµεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαι-
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δευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό σύµφωνα µε τον
Ε.Κ.Α.Π.Α.. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επι-
βατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και
για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους µετά από
την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της µη
ύπαρξης απαγορευµένων αντικειµένων, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέ-
πονται στο πρόγραµµα ασφάλειας του αεροµεταφορέα
που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..

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

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

ναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνοµες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνεια-
κού και δασµολογικού ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, ε-
θνικής άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµο-
ποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώ-
σεων του άρθρου 23.

7. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσης διάταξης, σε υδάτινα πεδία επιτρέ-
πεται, προσωρινά το πολύ για ένα (1) έτος από την έναρ-
ξη λειτουργίας τους έως την έκδοση της άδειας λειτουρ-
γίας υδατοδροµίου ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υδατοδροµίου, η πραγµατοποίηση και τακτικών επιβατι-
κών πτήσεων υδροπλάνων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά
οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι τοποθετηµένη πλωτή προβλήτα ή υπάρχει κα-

τάλληλη σταθερή προβλήτα για την πρόσδεση του υδρο-
πλάνου και την ασφαλή επιβίβαση / αποβίβαση των επι-
βατών του.
β) Έχει ορισθεί, από τον αιτούντα του υδάτινου πεδί-

ου, φορέας λειτουργίας του υδάτινου πεδίου που διαθέ-
τει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη µε αποδεδειγµένη
ελάχιστη διετή εµπειρία στη λειτουργία υδατοδροµίων
τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπι-
κού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του Υδάτι-
νου Πεδίου µε καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των υ-
δροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των
θαλασσοδιαδρόµων µε ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθ-
µη επιβίβαση / αποβίβαση και µετακίνηση των επιβατών
στους χώρους του υδάτινου πεδίου.»

Άρθρο 71
Αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από την 

ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
αεροµεταφορών - Τροποποίηση του άρθρου 24 

του ν.δ. 714/1970

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238) αντικαθίστανται και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Η Υ.Π.Α. αναλαµβάνει την ευθύνη παροχής υπηρε-
σιών ασφάλειας αεροµεταφορών, όπως ορίζονται στο Ε-
θνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, σε
αερολιµένες ευθύνης της Υ.Π.Α., τις οποίες, εφόσον πα-
ρίσταται σχετική ανάγκη, µπορεί να αναθέτει σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

αεροµεταφορών. Ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την
Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδο-
µών και Μεταφορών. Από τις διατάξεις του άρθρου αυ-
τού δεν θίγονται οι αρµοδιότητες της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος
στους χώρους των αερολιµένων.»

Άρθρο 72
Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση 

µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. -
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 

Στο άρθρο 6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις:

1. Η περ. ια΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εκκρεµείς δίκες
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ελληνικό

Δηµόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και
των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεµείς δίκες
στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση µε το Ελληνικό
Δηµόσιο, διεξαγόµενες στο όνοµά του. Διαδικαστικές
πράξεις και ένδικα µέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση
της Εταιρίας σε εκκαθάριση και µετά, είναι νόµιµα.»

2. Η περ. γ΄ της παρ. 4 τροποποιείται ως προς την α-
ναφορά στον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) µε τον οποίο καταρ-
γήθηκαν τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του
ν. 2190/1920 (Α΄ 216) και διαµορφώνεται ως εξής:

«γ. Ο διορισµός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη
δηµοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε την περ. (ι) της
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και συ-
νεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου, οι αρµοδιότητες του ο-
ποίου που είναι συναφείς µε τη διαδικασία και τον σκοπό
της εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από τους εκ-
καθαριστές.»

3. Οι περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«στ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν άµεσα µε-
τά την ανάληψη των καθηκόντων τους σε διενέργεια α-
πογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά την
παρ. 5 περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δη-
µοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Με-
ταφορών.
ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οι-

κονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρί-
νονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέ-
σµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων µε έκθεση, στην οποία αναγράφο-
νται τα αίτια, τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκα-
θάρισης. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις οικονοµικές
καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρί-
νονται από τον µέτοχο της εταιρίας, δηµοσιεύονται στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αποδίδουν τις εισφο-
ρές και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρι-
κής περιουσίας στον µέτοχο. Από την καταχώρηση της
απόφασης του µετόχου στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρία διαγρά-
φεται από το µητρώο ανωνύµων εταιριών.»

4. Η περ. α΄ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο

της περιουσίας της εταιρίας περιέρχεται στο Ελληνικό
Δηµόσιο, ως καθολικό διάδοχο της εταιρίας, άνευ τήρη-
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σης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγµατος, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 
Οι µεταβιβάσεις και µεταβολές του παρόντος άρθρου

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς
και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε
τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων
και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τε-
λών υπέρ άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή κτη-
µατολογικών γραφείων, των παγίων και αναλογικών α-
νταποδοτικών τελών του ν. 2308/1995 (Α΄114) υπέρ του
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η µεταγραφή ή
καταχώριση των ακινήτων και των εµπραγµάτων δικαιω-
µάτων, γενικώς, που µεταβιβάζονται από την εταιρία στο
ελληνικό Δηµόσιο γίνεται, κατ’ αναλογία του άρθρου
1197 του ΑΚ, µε καταχώριση στα οικεία βιβλία µεταγρα-
φών, έκθεσης που περιέχει τα απαιτούµενα από το άρ-
θρο 1194 του ΑΚ στοιχεία, σχετικά µε τα εµπράγµατα δι-
καιώµατα και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν
µε επιµέλεια των εκκαθαριστών. Κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται να µνη-
µονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά, οποιασ-
δήποτε µορφής ή χρήσης, της φορολογικής διοίκησης ή
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή
εταιρίας ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
κάθε βαθµού, ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, διοικητικές
εγκρίσεις, βεβαιώσεις µηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκο-
φυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων ή λοιπές βεβαι-
ώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφι-
κά διαγράµµατα, αποσπάσµατα κτηµατολογικών δια-
γραµµάτων και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακι-
νήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί µε ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες
περιοχές.»

5. Η περ. δ΄ της παρ. 5 τροποποιείται ως προς την α-
ναφορά στο χρονικό σηµείο του πέρατος της εκκαθάρι-
σης για τη µεταφορά των χρηµατικών υπολοίπων της
Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και διαµορφώνεται ως εξής:

«δ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταµειακά υπό-
λοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών της Τ.Ε.Ο.
Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχεί-
ρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών και µεταφέρονται στον Κωδικό Αριθµό Εσόδου
του Τακτικού Προϋπολογισµού, που συστήνεται µε τις
παραπάνω διατάξεις.»

6. Η παρ. 7 τροποποιείται ως προς την απαλοιφή της
προθεσµίας για την έκδοση της κοινής Υπουργικής από-
φασης και διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών και του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρο 73
Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. - Τροποποίηση 
των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001
(Α΄268), περί ίδρυσης και λειτουργία ιδιωτικών Κέντρων
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις: α) η περ. Α) του πρώτου εδαφίου

τροποποιείται ως προς τις περιοχές της Περιφέρειας Ατ-
τικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στις οποίες επιτρέπεται η
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., β) το δεύτερο
εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. επιτρέ-
πεται:
Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονί-

κης, σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, ή εντός ορίων
οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετη-
µένων, σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.1985 προ-
εδρικού διατάγµατος (Δ΄181), αποκλειστικά µε χρήσεις
παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλη-
σης, χονδρεµπορίου και παραγωγικών δραστηριοτήτων
υψηλής όχλησης κατά την έννοια και τους όρους των
άρθρων 8, 9, και 11 αντίστοιχα του π.δ. 59/2018 «Κατη-
γορίες και Περιεχόµενο χρήσεων γης» (Α΄114).
Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαµβανοµένης και

της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε πε-
ριοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ο-
ρίων οικισµού προϋφισταµένων του έτους 1923 ή εκτός
ορίων οικισµού οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους όρους
του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, όπου είτε
δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε εάν έχουν καθοριστεί
έχουν το οριζόµενο στην περ. Α) περιεχόµενο.
Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. εντάσσονται

στην κατηγορία των χαµηλής όχλησης εγκαταστάσεων.»
2. Στο άρθρο 36 του ν. 2963/2001, περί χορήγησης ά-

δειας ίδρυσης ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ τροπο-
ποιείται ως προς τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στις ο-
ποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών
Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. µικτού τύπου
(αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων),
καθώς και την προσθήκη των πολεοδοµηµενών ΒΙΠΕ και
ΒΙΠΑ και β) το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ τροποποιείται ως
προς τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις οποίες επιτρέ-
πεται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έ-
χουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των µο-
τοσικλετών και µοτοποδηλάτων (αµιγή Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ)
και η περ. α΄ του άρθρου 36 διαµορφώνεται ως εξής:

«α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε την οποία να βεβαιώνεται, σε
περίπτωση ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή µικτού τοι-
ούτου (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και µοτοποδηλά-
των), η κατοχή ή κυριότητα: οικοπέδου ή όµορων οικοπέ-
δων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων πεντακο-
σίων (1.500) τ.µ. σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής ή
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εντός σχε-
δίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών προϋφισταµένων
του έτους 1923 ή οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους ό-
ρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος
(Δ΄181) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) τ.µ. σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως
ή εκτός ορίων οικισµού (όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 34 παράγραφος 2 περ.(Β) του παρόντος) για όλη
την Επικράτεια, περιλαµβανοµένων και των Πολεοδοµη-
µένων ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ.
Για την ίδρυση Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. σε εκείνες τις νή-

σους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των
Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης των Νήσων Σαµοθράκης
του Νοµού Έβρου, Θάσου του Νοµού Καβάλας, Σκύρου
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του Νοµού Εύβοιας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου
του Νοµού Μαγνησίας και Κυθήρων του Νοµού Πειραι-
ώς, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσµό, σύµφωνα µε
την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των είκοσι πέ-
ντε χιλιάδοον (25.000) κατοίκων, δεν τίθεται ο ανωτέρω
περιορισµός εµβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην
αυτού που προκύπτει από τις σχετικές µε την ελάχιστη
αρτιότητα των γηπέδων πολεοδοµικές διατάξεις. Η πα-
ραπάνω ρύθµιση έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση
κατά την οποία στις προαναφερόµενες νήσους δεν έχει
χορηγηθεί άλλη άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας Ιδιωτικού
Κ.Τ.Ε.Ο. µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ως

αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των µοτοσικλε-
τών και µοτοποδηλάτων (ήτοι των αµιγών Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟ-
ΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή: οικοπέδου επιφά-
νειας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.µ. σε περιοχές
εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών προϋφι-
σταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων, σύµφωνα
µε τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµα-
τος (Δ΄ 181) της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερεια-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή γηπέδου επιφάνειας του-
λάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.µ. σε εκτός σχεδί-
ου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρ-
θρο 34 παράγραφος 2 περ.(Β) του παρόντος για όλη την
Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι
εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.»

3. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
που έχουν εκδοθεί νοµίµως πριν την ισχύ του παρόντος
διατηρούνται σε ισχύ.
Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το άρ-

θρο 34 του ν. 2963/2001 (Α΄268), όπως τροποποιείται µε
την παρ. 1 του παρόντος, και από την παρούσα παράγρα-
φο τις περιοχές επιτρεπτής χωροθέτησης και εγκατά-
στασης Κ.Τ.Ε.Ο. καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 74
Μεταβατικές διατάξεις

Εντός έξι (6) µηνών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, εκδίδονται οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου
103 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) των οικείων Περιφερειαρ-
χών για τις Περιφέρειες, που σύµφωνα µε το άρθρο 48
του παρόντος διαθέτουν περισσότερες από µία Διευθύν-
σεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έως την έκδοση αυ-
τών, οι υποθέσεις που εκκρεµούν σε Πειθαρχικό Συµβού-
λιο που έχει συσταθεί, δυνάµει του προϊσχύοντος θεσµι-
κού πλαισίου, στην έδρα της Περιφέρειας εξακολουθούν
να εκδικάζονται από αυτό.

Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α. το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της περ. δ΄ της

παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) περί του
ορίου ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 36 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59),

β. η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) πε-
ρί εξουσιοδότησης για την έκδοση κανονιστικής πράξης
προς τον σκοπό παράτασης του ορίου ηλικίας οδηγών
λεωφορείων,
γ. η παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216),

σχετικά µε τις λοιπές αρµοδιότητες της Ρυθµιστικής Αρ-
χής Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.),
δ. το άρθρο 7 του ν.δ. 1061/1971 (Α΄ 270) περί µεταβί-

βασης αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης και το άρθρο 19
του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) περί της ρύθµισης θεµάτων επι-
βατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων,
ε. η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142)

περί της πολλαπλής µίσθωσης µε κόµιστρο µε Ε.Δ.Χ. αυ-
τοκίνητο,
στ. η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του

ν. 2963/2001 (Α΄ 268) περί της εισφοράς του ενός τοις ε-
κατό (1%) για την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. και την εκπόνηση µελετών και έργων
εκσυγχρονισµού των φορέων αυτών. Η καταβολή της
καταργηθείσας εισφοράς που πρώτου εδαφίου δεν ανα-
ζητείται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση των οικονο-
µικών ενισχύσεων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001.

ΜΕΡΟΣ E΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 76
Παράταση θητείας αιρετών µελών υπηρεσιακών 

συµβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων 
υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256), περί της θητείας των αιρετών µελών των Υπη-
ρεσιακών Συµβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έ-
ως την 31η.12.2021.

2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του Κώδικα
Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και
του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται
µετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανε-
ξαρτήτως της ηµεροχρονολογίας εκλογής τους.

Άρθρο 77
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση 

και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών 
των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων -

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89
του ν. 4790/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του
ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί της χρήσης νέων τεχνολογιών
για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαι-
ρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώ-
πων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµη-
νία του χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου η συνε-
δρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νοµικού προ-
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σώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νοµικής οντό-
τητας δύναται να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη,
και η παρ. 1 του άρθρου 89 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιου-
δήποτε νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασ-
δήποτε νοµικής οντότητας, ιδίως, διοικητικού συµβουλί-
ου και Γενικής Συνέλευσης µετόχων ή εταίρων, µπορεί
να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµέ-
να ή και ως προς όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση αυ-
τήν η πρόσκληση προς τα µέλη περιλαµβάνει τις ανα-
γκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµε-
τοχή τους στη συνεδρίαση.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του
ν. 4790/2021, περί χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύ-
γκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών
των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων, τρο-
ποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία του
χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου η λήψη των α-
ποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων και των Γενικών
Συνελεύσεων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
µπορεί να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη, και η
παρ. 2 του άρθρου 89 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
31ης.12.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών
συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα
και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα µέλη
τους, µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς
και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
υπογραφές των µελών του συλλογικού οργάνου µπο-
ρούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά
µέσα.»

Άρθρο 78
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τροποποίηση

του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί παράτασης
της θητείας των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φι-
λανθρωπικών και άλλων σωµατείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα
78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον
ν. 1066/1917 (Α΄ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρ-
θρου 10 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), καθώς και των επαγ-
γελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α΄ 115),
τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία πα-
ράτασης της θητείας των διοικητικών συµβουλίων και
των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο µεταξύ
δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φι-
λανθρωπικών και άλλων σωµατείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα
78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον
ν. 1066/1917 (Α΄ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρ-
θρου 10 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), καθώς και των επαγ-
γελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α΄ 115), ε-
φόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έ-
κτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και εφόσον στο µεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διε-
νεργηθούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45
του ν. 4778/2021 (Α΄ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την η-
µεροµηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021.»

Άρθρο 79
Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των 

διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων εργαζοµένων, συνταξιούχων και εργοδοτών - 
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 

του ν. 4756/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235),
περί παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων
των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών
οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νοµικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία
«Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυ-
πογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνι-
κής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και των πρω-
τοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώσεων µελών αυ-
τής, όπως και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
(Δ.Σ.) της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των
διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων α-
ναπήρων και θυµάτων πολέµου, τροποποιείται, ως προς
την καταληκτική ηµεροµηνία παράτασης της θητείας των
διοικητικών οργάνων, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργη-
θούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων, και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982
(Α΄79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδο-
τικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και του Ν.Π.Δ.Δ.
µε την επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών ορ-
γάνων της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπη-
ρία και των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώ-
σεων µελών αυτής, όπως και των µελών Δ.Σ. της Εθνι-
κής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων
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Πολέµου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών
συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και
θυµάτων πολέµου, παρατείνεται έως την 31η.12.2021, ε-
φόσον στο µεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020, περί της
δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής
των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών ορ-
γάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νοµικών προσώ-
πων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµη-
νία του χρονικού διαστήµατος για το οποίο δίνεται αυτή
η δυνατότητα, και διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι συνεδριάσεις
των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και
νοµικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρ-
χαιρεσίες να διενεργούνται, µετά από απόφαση των αρ-
µόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ α-
ποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψε-
ων.»

Άρθρο 80
Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συµβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των
εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων
της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία

Η θητεία των Διοικητικών Συµβουλίων, των Πειθαρχι-
κών Συµβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των
τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, καθώς και
η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών
Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
(Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
31η.12.2021, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργηθούν οι
σχετικές αρχαιρεσίες. 

Άρθρο 81
Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας σύγκλησης

Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών και
παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων αστικών συνεταιρισµών - Τροποποίηση

της παρ. 2 του ν. 1667/1986

Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 1667/1986 (Α΄ 196), τροποποιείται, ως προς την κατα-
ληκτική ηµεροµηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των
αστικών συνεταιρισµών και τη λήξη της θητείας των διοι-
κητικών και εποπτικών συµβουλίων, και η παρ. 2 του άρ-
θρου 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνε-
δρίαση µία (1) φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του
Διοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη
λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύ-

γκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύο (2) φορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκλη-

ση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνε-
ταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως τις
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων παρατείνεται µέχρι τη σύγκληση της συνέ-
λευσης αυτής.
Η ως άνω Γενική Συνέλευση µπορεί να διενεργείται και

µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη
φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον τόπο διεξαγω-
γής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο κατα-

στατικό. 
Στην περίπτωση αυτήν, ο συνεταιρισµός λαµβάνει ε-

παρκή µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του

συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά
των προσώπων που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της
ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να

παρακολουθεί, µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα,
τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη
Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια
της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει ε-
πί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου
του συµµετέχοντος από απόσταση.
Οι µεριδιούχοι που συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευ-

ση από απόσταση λαµβάνονται υπόψη για τον σχηµατι-
σµό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι πα-
ρόντες.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκλη-

ση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνε-
ταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως την
31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων, που έληξε ή λήγει πριν τις 31.12.2021, πα-
ρατείνεται έως τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής, έ-
πειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά
παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο κατα-
στατικό. Η ως άνω Γενική Συνέλευση µπορεί να διενερ-
γείται και µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα,
χωρίς τη φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον τόπο
διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο
καταστατικό µε την υποχρέωση λήψης επαρκών µέτρων,
ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόµενα στις περ. α΄ έως
και γ΄.»

Άρθρο 82
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη 
αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 121 του ν. 4790/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
(Α΄48), περί της µίσθωσης τουριστικών καταλυµάτων για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, που
συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-
19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδά-
φιο τροποποιείται, ώστε η µίσθωση µε απευθείας ανάθε-
ση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων να µην
αφορά µόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική
περίοδο, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε κα-
ταληκτική ηµεροµηνία διάρκειας των µισθώσεων να είναι
η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντί-
στοιχα, ως προς την ηµεροµηνία πέραν της οποίας κατα-
βάλλεται από το Υπουργείο Τουρισµού πρόσθετη οικο-
νοµική αποζηµίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να
διαµένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύµατα, µέχρι τη
συµπλήρωση των αναγκαίων ηµερών διαµονής που έ-
χουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρµόδιες υ-
γειονοµικές αρχές, δ) προστίθεται πέµπτο και έκτο εδά-
φιο και η παρ. 1 του άρθρου 121 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγεί-
ας, που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, είναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού
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Τουρισµού, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής
διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε απευ-
θείας ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυ-
µάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄
155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώ-
σεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν
της 31ης.12.2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Τουρισµού. Εφόσον συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα
στα ως άνω καταλύµατα πέραν της 31ης.12.2021, µέχρι
τη συµπλήρωση των αναγκαίων ηµερών διαµονής που έ-
χουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρµόδιες υ-
γειονοµικές αρχές για την πρόληψη και αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουρ-
γείο Τουρισµού πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση. Συµ-
βάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάµει των υπό στοι-
χεία

6382/13.4.2021     (ΑΔΑ:  9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ), 
7135/26.04.2021   (ΑΔΑ:6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ),
7869/12.05.2021   (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 
11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ), 
12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ),
12776/19.07.2021(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π), 
12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 
13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 
13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2), 
13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11), 
16544/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφο-

ρά τουριστικών καταλυµάτων (κύριων ή µη κύριων) προς
µίσθωση για την αντιµετώπιση ενδεχοµένων κρουσµά-
των COVID-19 και των οποίων η ισχύς έληξε την
31η.10.2021, δύνανται, µε πράξη του αρµοδίου οργάνου,
να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την
31η.12.2021, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη δια-
µονή επιβεβαιωµένων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-
19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των µισθώ-
σεων του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού.»

Άρθρο 83
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε
κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµι-

κού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του
ν. 4688/2020 (Α΄101), περί της ατελούς παραχώρησης
σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρόσθε-
του κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµά-
των, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης
αυτού, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµερο-
µηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«1. Έως την 31η.12.2021, µε απόφαση της υπηρεσίας
του οικείου δήµου, που είναι αρµόδια για τη διαχείριση
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης

διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του
αναλογούντος και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να ε-
κτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υ-
φιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του εν-
διαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται
δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι
του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή
να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τρα-
πεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµε-
νη άδεια χρήσης, και πάντως δεν µπορεί να είναι τριπλά-
σιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση µπορεί να υ-
ποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί πλατειών,
στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται
κατ’ εφαρµογήν της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α΄ 171). Προκειµένου περί οδών, η πα-
ραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα, ύστερα από
γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και αφορά το
τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών.
Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλό-
γως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγµατος του τετάρ-
του εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή
προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκα-
τάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό.»

Άρθρο 84
Υλοποίηση προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα»

Για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, οι ο-
ποίοι συνδέονται µε την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέ-
τησης των αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων
της πρωτοβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα» του
άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) για το σχολικό έτος
2021-2022, ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνά-
πτει έως την 31η.12.2021 δηµόσιες συµβάσεις για την
παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανο-
µής ζεστών γευµάτων, σε εφαρµογή της διαδικασίας του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση
των εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και
το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει δια-
γωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 85
Ρυθµίσεις ζητηµάτων δαπανών των νοσοκοµείων του

Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των Υγειονοµικών 
Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) περί της νοµιµοποίησης δαπανών για την εξό-
φληση υποχρεώσεων των νοσοκοµείων του Εθνικού Συ-
στήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των Υγειονοµικών Περιφε-
ρειών (Υ.ΠΕ.) παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δη-
µοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020
(Α΄204), περί της νοµιµοποίησης δαπανών των Κέντρων
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Υγείας για την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύ-
ποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνε-
ται, από τη λήξη της, έως τη δηµοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
(Α΄ 149) περί της εκκαθάρισης και πληρωµής δαπανών
των νοσοκοµείων για την εξέταση δειγµάτων βιολογικού
υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 πα-
ρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150) περί της νοµιµοποίησης δαπανών που απορρέ-
ουν από προµήθειες των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., συ-
µπεριλαµβανοµένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπι-
στηµιακών Κλινικών, των Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αι-
γινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και
του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, πα-
ρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος. 

Άρθρο 86
Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος 
εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση της παρ. 4

του άρθρου 53 του ν. 4764/2020

1. Οι περ. ε) και στ) της παρ. 4 του άρθρου 53 του
ν. 4764/2020 (Α΄256), περί των αρµοδιοτήτων της Τριµε-
λούς Επιτροπής Διαχείρισης Προµηθειών του Εθνικού
Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 τροποποιούνται, ώστε η απόφαση της Επιτρο-
πής για διάθεση του πλεονασµατικού αποθέµατος εµβο-
λίων σε τρίτα κράτη να λαµβάνεται όχι µόνο µετά από αί-
τηµα δωρεάς, αλλά και µετά από αίτηµα πώλησης και, α-
ντίστοιχα, η εισήγηση της Επιτροπής στο πλαίσιο της
Παγκόσµιας Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις
(GAVI) να αφορά όχι µόνο στη διενέργεια δωρεών αλλά
και στη διενέργεια πωλήσεων, και η παρ. 4 του άρθρου
53 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουρ-
γό Υγείας, τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας και
τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ),
και είναι αρµόδια για:

α) τη λήψη απόφασης για την προµήθεια εµβολίων,
σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1, 
β) τη χορήγηση εντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά

εµβολίων µε τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 1, 
γ) την εποπτεία της διαδικασίας προµήθειας και επαρ-

κούς εφοδιαστικής κάλυψης του Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών, 
δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας

για την προµήθεια εµβολίων µέσω του Μηχανισµού Πα-
γκόσµιας Πρόσβασης σε εµβόλια κατά του κορωνοϊού
COVID-19 (COVAX INITIATIVE), 
ε) τη λήψη απόφασης διάθεσης του πλεονασµατικού

αποθέµατος εµβολίων της παρ. 1 σε τρίτα κράτη µετά α-
πό σχετικό αίτηµα δωρεάς ή πώλησης και στ) την εισή-
γηση διενέργειας δωρεών ή πωλήσεων µε σχετική από-
φαση των αρµόδιων Υπουργών στο πλαίσιο της Παγκό-
σµιας Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις
(GAVI).»

Άρθρο 87
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου 60 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) περί
της δυνατότητας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυ-
µία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) να διενεργεί, κατά παρέκκλιση ό-
λων των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων περί του σκο-
πού της διαγωνιστικές διαδικασίες για την εξασφάλιση
υπηρεσιών διάθεσης των εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19 στα εµβολιαστικά κέντρα, παρατείνεται από
τη λήξη της µέχρι την 31η.12.2021.

Άρθρο 88
Μετακίνηση και αποζηµίωση ιατρικού προσωπικού

συγκεκριµένων ειδικοτήτων - Τροποποίηση των παρ. 1 
και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α΄118)
περί των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) ειδικότητας αναισθησιολογίας που µετακινού-
νται σε νοσοκοµεία της ιδίας ή άλλης Υγειονοµικής Πε-
ριφέρειας, µε εξαίρεση τα νοσοκοµεία της Περιφέρειας
Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, και περί
της πρόσθετης ηµερήσιας αποζηµίωσης και αποζηµίω-
σης της εικοσιτετράωρης εφηµεριακής απασχόλησης,
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε η µετακίνηση και
οι αποζηµιώσεις να αφορούν στους ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. ειδικότητας όχι µόνο αναισθησιολογίας, αλλά και
παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονολογίας-φυµα-
τιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους πιστο-
ποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ο-
ποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και η παρ. 1 του άρθρου
29 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθη-
σιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονο-
λογίας-φυµατιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κα-
τόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρι-
κή και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλά-
δου ΕΣΥ οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που µετακι-
νούνται, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 24 του
ν. 3599/2007 (Α΄ 176), σε νοσοκοµεία της ιδίας ή άλλης
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), µε εξαίρεση τα νοσο-
κοµεία της Περιφέρειας Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρε-
σιακών αναγκών, χορηγείται ως πρόσθετη αποζηµίωση
για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, εξαιρουµένων των
ηµερών που πραγµατοποιούν εικοσιτετράωρη εφηµερία,
ποσό ίσο µε ένα (1) επιπλέον ηµεροµίσθιο, πλέον των
µηνιαίων αποδοχών τους. Η αµοιβή των ιατρών του πρώ-
του εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφηµεριακή απα-
σχόληση, που πραγµατοποιούν στο πλαίσιο της µετακί-
νησης, ορίζεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-
ων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά ε-
φηµερία. Η πρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση και η αποζη-
µίωση της εφηµεριακής απασχόλησης δεν προσµετρώ-
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νται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για
τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.. Το χρονικό διάστηµα της µετα-
κίνησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα και
καθορίζεται στην απόφαση µετακίνησης.»

2. H παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 περί της
δυνατότητας µετακίνησης επικουρικών ιατρών ειδικότη-
τας αναισθησιολογίας για την κάλυψη έκτακτων υπηρε-
σιακών αναγκών τροποποιείται, ώστε να αφορά επικου-
ρικούς ιατρούς ειδικότητας όχι µόνο αναισθησιολογίας
αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονολο-
γίας-φυµατιολογίας, καθώς και, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περι-
φέρειας (Υ.Πε.) ή κοινή απόφαση των Διοικητών των οι-
κείων Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.Πε.) δύνανται να
µετακινούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο παρόν και ε-
πικουρικοί ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθο-
λογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονολογίας-φυµατιο-
λογίας, επικουρικοί ιατροί κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδί-
κευσης στην εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, επικουρικοί ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικό-
τητας για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.»

Άρθρο 89
Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη 

εφηµεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 (Α΄ 181) περί της αποζηµίωσης ιδιωτών ια-
τρών ειδικότητας αναισθησιολογίας που παρέχουν υπη-
ρεσίες για την κάλυψη κενών εφηµερίας ιατρών ειδικό-
τητας αναισθησιολογίας των νοσοκοµείων του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, εξαιρουµένων των νοσοκοµείων
της Περιφέρειας Αττικής, τροποποιείται το πρώτο εδά-
φιο, ώστε η παροχή των υπηρεσιών να αφορά ιατρούς ει-
δικότητας όχι µόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολο-
γίας, πνευµονολογίας-φυµατιολογίας και, σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και η
διάταξη να εφαρµόζεται για την κάλυψη κενών ενεργού
(εικοσιτετράωρης) εφηµερίας, γενικώς και όχι ειδικώς,
για την κάλυψη κενών εφηµερίας ιατρών ειδικότητας α-
ναισθησιολογίας, και η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού
πρώτου διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστηµα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες
ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευ-
µονολογίας-φυµατιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δύνανται να πα-
ρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού (εικο-
σιτετράωρης) εφηµερίας στα νοσοκοµεία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, εξαιρουµένων των νοσοκοµείων
της Περιφέρειας Αττικής, µε την έκδοση δελτίου παρο-
χής υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών,
µε δυνατότητα παράτασης για ακόµη έξι (6) µήνες. Η α-
µοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτε-
τράωρη εφηµεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφηµερία.»

Άρθρο 90
Αποζηµίωση πρόσθετων ενεργών εφηµεριών

Για χρονικό διάστηµα έως την 31η.3.2022, οι ενεργές
εφηµερίες των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υ-
γείας (Ε.Σ.Υ.) ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολο-
γίας και πνευµονολογίας, καθώς και των υπηρετούντων
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ιατρών κλά-
δου Ε.Σ.Υ., που πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του
ανώτατου προβλεπόµενου ανά βαθµό και ζώνη αριθµού
ενεργών εφηµεριών, αποζηµιώνονται κατά παρέκκλιση
του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και καθ’ υπέρ-
βασην της ανά βαθµό προβλεπόµενης ανώτατης µηνιαί-
ας αποζηµίωσης για ενεργό εφηµεριακή απασχόληση µε
το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφηµε-
ρία. Η αποζηµίωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται
µε τη µηνιαία αποζηµίωση των τακτικών εφηµεριών.

Άρθρο 91
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή 

των άρθρων 4, 5 και 6

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των άρ-
θρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου
29 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), 89, περί τροποποίησης της
παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 (Α΄ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζη-
µίωσης των πρόσθετων ενεργών εφηµεριών, για τους
µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2021 δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ. Η κατανοµή του ποσού του πρώτου εδαφίου για
τις ανάγκες εφαρµογής των επιµέρους άρθρων κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο ειδικότερος προσδιορι-
σµός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της
διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγεί-
ας και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση προσδιορίζεται
το ύψος της δαπάνης και ρυθµίζονται τα ζητήµατα του
προηγούµενου εδαφίου για το χρονικό διάστηµα από
1ης.1.2022 έως 31.3.2022.

Άρθρο 92
Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας 

στην αναισθησιολογία

1. Ιατροί που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας και ε-
πιθυµούν να ασκηθούν για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδι-
κότητας στην αναισθησιολογία, δύνανται να τοποθετού-
νται σε θέσεις υπεράριθµων ειδικευόµενων και να λαµ-
βάνουν τακτικές αποδοχές ως έµµισθοι ειδικευόµενοι,
κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 123/1975 (Α΄ 172), περί της αποζηµίωσης των ειδικευ-
όµενων ιατρών για την απόκτηση µιας κύριας ιατρικής ει-
δικότητας. Το είδος και η αποζηµίωση των εφηµεριών
των ιατρών του πρώτου εδαφίου καθορίζονται σύµφωνα
µε τα ισχύοντα για τον βαθµό του Επιµελητή Β. 

2. Ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
δύνανται, µετά από αίτησή τους, να τοποθετούνται ως υ-
περάριθµοι ειδικευόµενοι, προκειµένου να ασκηθούν για
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τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιο-
λογία, διατηρώντας τη θέση και τις αποδοχές τους. Το
είδος και η αποζηµίωση των εφηµεριών τους ως ειδικευ-
όµενων καθορίζονται σύµφωνα µε την οργανική θέση και
τον βαθµό που κατέχουν. 

3. Στους ιατρούς των παρ. 1 και 2, που ειδικεύονται για
τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιο-
λογία, καταβάλλεται και η οικονοµική ενίσχυση της παρ.
2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) περί της χο-
ρήγησης µηνιαίου επιδόµατος ύψους διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση
του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθη-
σιολογίας, σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω άρ-
θρου. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικο-
νοµικών, δύνανται να καθορίζονται τα νοσοκοµεία, στα
οποία τοποθετούνται, κατ’ εφαρµογήν του παρόντος, ει-
δικευµένοι ιατροί για άσκηση στην αναισθησιολογία ως
δεύτερη ειδικότητα, η διαδικασία υποβολής αίτησης και
τοποθέτησης, µε βάση την εντοπιότητα των ενδιαφερο-
µένων, τη δυνατότητα των νοσοκοµείων να εκπαιδεύουν
και τις κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 93
Διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων 

και βαρέως πασχόντων

1. Οι διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων
και βαρέως πασχόντων ασθενών πραγµατοποιούνται α-
πό ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας ή ειδικευόµενους
ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει έξι (6) µήνες ειδικότη-
τας.

2. Για την πραγµατοποίηση των διακοµιδών των δια-
σωληνωµένων και βαρέως πασχόντων ασθενών καταρτί-
ζεται µηνιαίως λίστα καθηµερινώς εφηµερευόντων ια-
τρών ανά νοσοκοµείο µε ευθύνη του Διευθυντή της Ια-
τρικής Υπηρεσίας του κάθε νοσοκοµείου. Οι ιατροί εφη-
µερεύουν µε εφηµερία ετοιµότητας και, εφόσον πραγ-
µατοποιήσουν διακοµιδή, η εφηµερία ετοιµότητας µετα-
τρέπεται σε ενεργή εφηµερία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώ-
µη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), δύνανται
να ρυθµίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη διανοσο-
κοµειακή διακοµιδή διασωληνωµένων και βαρέως πα-
σχόντων ασθενών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 94
Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206

του ν. 4820/2021

Η παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130) πε-
ρί της επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας του εµ-
βολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, για επιτακτι-
κούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, τροπο-
ποιείται, ως προς την ηµεροµηνία της επαναξιολόγησης,
και η παρ. 8 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής: 

«8. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογεί-
ται έως την 31η.12.2021.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 95
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
(Α΄134), περί των προσλήψεων προσωρινών αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το δι-
δακτικό έτος 2021-2022, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς τη διε-
νέργεια των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών µε
συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις
περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις ο-
ποίες διενεργούνται οι προσλήψεις αυτές, β) τροποποι-
είται το δεύτερο εδάφιο, ως προς την ανανέωση των
συµβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν αφορούν
µόνο στην κάλυψη κενών, γ) στο τέλος του τρίτου εδα-
φίου, διαγράφεται η φράση «του προηγούµενου εδαφί-
ου», δ) µετά από το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδά-
φιο, για τη δυνατότητα παροχής, ανάλογα µε τις υπηρε-
σιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως δι-
δακτικού ή υποστηρικτικού έργου, ε) τροποποιείται το
τέταρτο εδάφιο, ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδό-
τησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
και η παρ. 1 του άρθρου 111 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης και µόνο για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υπο-
ψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄13) δύνανται
να προσλαµβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές
πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ι-
διωτικού δικαίου τρίµηνης διάρκειας, προκειµένου να κα-
λυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και
της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις
που: α) µαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή µε τη
µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να πα-
ρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία
και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, Υποδοµών και Μεταφορών και Επικρατείας
(Β΄4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοι-
νή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων (Β΄4188) και β) οι µόνιµοι εκπαι-
δευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή µέ-
λη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδι-
κού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δηµόσιας εκ-
παίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν δι-
δακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέο-
νται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς µε αυ-
τόν. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανα-
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νεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, µε συµφωνία του προ-
σωρινού αναπληρωτή ή µέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., εφόσον
κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίστα-
ται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη.
Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, καθώς και
κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσω-
πείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότη-
τα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης. Οι προ-
σωρινοί αναπληρωτές της παρούσας δύνανται να παρέ-
χουν, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώ-
σης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έρ-
γο, κατόπιν απόφασης του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαί-
δευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι όροι, καθώς και
κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό θέµα για την παροχή
της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως
προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 περί
των δηλώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρω-
τών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο, ως προς τους λόγους στους οποίους
ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυφθούν, β)
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ώστε o αριθµός των προς
πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθ-
µίδα εκπαίδευσης να καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών,
γ) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρ-
θρου 111 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 κα-
λούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς
αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς
και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης
προτίµησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπλη-
ρωτές ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές διορι-
σµού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δη-
λώσουν ότι επιθυµούν να προσληφθούν στις ίδιες ως ά-
νω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του
κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλή-
ρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου τρίµηνης διάρκειας, προκειµένου να καλυ-
φθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται
στους λόγους της παρ. 1. Η ανωτέρω δήλωση προτίµη-
σης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-
2022 και είναι αµετάκλητη. Ο αριθµός των προς πρόσλη-
ψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκ-
παίδευσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών.»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, περί
των συνεπειών της µη προσκόµισης πιστοποιητικού ή βε-
βαίωσης εµβολιασµού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστι-
κού ελέγχου από εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. -
Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποι-
είται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς την αναφορά σε
προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτι-
κούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριµένα πιστο-
ποιητικά και βεβαιώσεις εµβολιασµού ή νόσησης ή δια-
γνωστικού ελέγχου, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο
της περ. α) ως προς την παραποµπή στο εισαγωγικό εδά-
φιο, γ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β) ως
προς την παραποµπή στο εισαγωγικό εδάφιο, δ) τροπο-

ποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. β) ως προς την πα-
ραπεµπόµενη διάταξη του ν. 4589/2019 (A΄ 13), και η
παρ. 8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής: 

«8. Στην περίπτωση εκείνη που µόνιµοι ή προσωρινοί
αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και
µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκοµίσουν Ψηφιακό Πιστο-
ποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate
EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
2021 (L 211) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 87), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), µε πλη-
ροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προ-
σώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εµβολιασµό ή
στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή στο αποτέλε-
σµα της τελευταίας δοκιµασίας ταχέων µοριακών ελέγ-
χων (rapid test) ή µοριακής µεθόδου ανάλυσης (PCR
test) ή βεβαίωση εµβολιασµού της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνω-
στικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Επικρατείας (Β΄ 1298) ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνω-
στικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία εκδίδεται
είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται µε δική τους
επιβάρυνση είτε µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος
στις σχολικές µονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρ-
χονται οι εξής συνέπειες:
α) Στους µόνιµους εκπαιδευτικούς και τα µέλη Ε.Ε.Π. -

Ε.Β.Π., µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλ-
λεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής
διάταξης, το ειδικό διοικητικό µέτρο της αναστολής κα-
θηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δη-
µόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων,
ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµό-
σιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όµοια
απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκοµίζεται πι-
στοποιητικό ή βεβαίωση εµβολιασµού, νόσησης ή αρνη-
τικού διαγνωστικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
παραπάνω προβλεπόµενα.
β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαι-

δευτικοί, καθώς και τα µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κα-
τά την ηµέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκοµίζουν
στον Διευθυντή/Προϊστάµενο της οικείας σχολικής µο-
νάδας, στον Προϊστάµενο των Κέντρων Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στον Προϊστάµενο των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εµβολια-
σµού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύµ-
φωνα µε τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν α-
ναλαµβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρό-
κειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους
εκπαιδευτικούς, καθώς και µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. του άρ-
θρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του
ν. 4547/2018, εφαρµόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63
του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του
ν. 4547/2018, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να καθορίζονται
περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς ανα-
πληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και
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µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. που µετά την ανάληψη υπηρεσίας
παραβαίνουν άπαξ ή και επανειληµµένως τα οριζόµενα
στην παρούσα παράγραφο.»

Άρθρο 96
Αρµοδιότητες των Κέντρων Διεπιστηµονικής 

Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης - 
Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3

του άρθρου 11 του ν. 4823/2021

Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) περί της αρµοδιότητας των
Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτι-
κής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’ αποκλειστι-
κότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γρα-
πτών δοκιµασιών των µαθητών της δηµόσιας ή της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης µε αναπηρία, ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, µε προφορικές ή άλλης µορφής δοκιµασίες σε
ορισµένες εξετάσεις, τροποποιείται µε την προσθήκη
της εξαίρεσης των εξετάσεων για την απόκτηση του
κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας και του κρατι-
κού πιστοποιητικού πληροφορικής, και διαµορφώνεται
ως εξής: 

«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για
αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, για τους µαθη-
τές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αναπη-
ρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε προφορικές ή
άλλης µορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το
µορφότυπο των θεµάτων, δοκιµασίες στις εξετάσεις της
υποπερ. αη), ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση,
ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυ-
νατότητες της υποπερ. αη), µε εξαίρεση τις εξετάσεις
για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσο-
µάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής,
για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές ειδικές διατά-
ξεις.»

Άρθρο 97
Υποβολή αιτήσεων µετάθεσης εκπαιδευτικών 

και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

για το σχολικό έτος 2021-2022

Αποκλειστικά για τις µεταθέσεις του σχολικού έτους
2021-2022, οι αιτήσεις µετάθεσης των εκπαιδευτικών υ-
ποβάλλονται το αργότερο έως και την 30ή.11.2021 και οι
αιτήσεις µετάθεσης των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.) υποβάλλονται το αργότερο έως και την
28η.2.2022.

Άρθρο 98
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την επαναλειτουργία

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών όλων των 
βαθµίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄104), για τη λήψη µέτρων µετά από την
επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών, παρατείνε-
ται, από τη λήξη της, έως τις 31.12.2021.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η

οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για τη
λήψη µέτρων ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, πα-
ρατείνεται, από τη λήξη της, για το σχολικό έτος 2021-
2022.

3. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για την
εκπαιδευτική διαδικασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), παρατείνεται, από τη λήξη της, για το
ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.

4. Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης
και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαί-
σιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄64), η οποία κυρώθη-
κε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), δύνανται να
παρατείνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου
του Α.Ε.Ι. από τη λήξη τους και για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 99
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - 
Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 28 

του ν. 4002/2011

Η παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄180), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9. α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία νοµι-
κής υπηρεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει την υπο-
στήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων ή γνω-
µοδοτήσεων σε εξειδικευµένους δικηγόρους στον Άρειο
Πάγο. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµάδα έρ-
γων ή υποθέσεων ή κατά γνωµοδότηση. Επιπλέον, η
Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει σε δικηγόρους την υποστή-
ριξη σε εξωδικαστικές υποθέσεις, καθώς και την παροχή
συµβουλών. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµά-
δα έργων ή υποθέσεων.
β. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων

οργανικών µονάδων ή υπηρεσιών της, η Ε.Ε.Ε.Π. αναθέ-
τει την υποστήριξη, την παροχή συµβουλών και γνωµο-
δοτήσεων, καθώς και την παροχή και εκτέλεση άλλων
έργων σε επιστήµονες και τεχνικούς της πληροφορικής,
σε ελεγκτές µέλη ή πρώην µέλη του Σώµατος Ορκωτών
Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120) και άλλους ειδι-
κούς επιστήµονες ή επαγγελµατίες που σχετίζονται µε
το έργο της. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµά-
δα έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωµοδότηση ή µελέτη.
Η διάρκεια της σύµβασης του πρώτου εδαφίου δεν υπερ-
βαίνει τους τέσσερις (4) µήνες, µε δυνατότητα ανανέω-
σης για µία (1) φορά, για ίσο χρόνο και µε την ίδια αµοι-
βή. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης λήγει στις
31.12.2022.»

Άρθρο 100
Κατάργηση ρυθµίσεων για πρόσθετες αποδοχές

τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε απόσπαση
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέµπτο καταργούνται.
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Άρθρο 101
Ζητήµατα αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών

και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), η παρ. 2 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές του
προέδρου, η αποζηµίωση των µελών της Ε.Ε.Ε.Π., οι α-
ποδοχές των συµβούλων του Προέδρου της Αρχής και,
κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., οι απο-
δοχές του εξειδικευµένου στα τυχερά παίγνια επιστηµο-
νικού προσωπικού, οι πρόσθετες αµοιβές και οι αποζη-
µιώσεις των µελών του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων,
καθώς και οι ειδικές πρόσθετες αµοιβές του προσωπικού
της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων και
καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα. Ειδικώς οι αποδοχές του
προσωπικού της παρ. 8 καθορίζονται κατ’ εφαρµογή της
παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Το σύ-
νολο των ανωτέρω δαπανών βαρύνει τον προϋπολογι-
σµό της Αρχής.»

Άρθρο 102
Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου 

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - 
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 16 

του ν. 3229/2004

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38),
το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, προστίθεται τρίτο ε-
δάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων µπορούν να αποσπώνται
σε αυτήν υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά µε
σχέση έµµισθης εντολής. Σε περίπτωση απόσπασης υ-
παλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι α-
ποσπάσεις των προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).»

Άρθρο 103
Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3229/2004

Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) προστίθεται
παρ. 8, ως εξής:

«8. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται
τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών. Οι θέσεις του προηγού-
µενου εδαφίου δύνανται να καλύπτονται, µέσω απόσπα-
σης, από δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέ-
ση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του δηµοσίου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Έως δύο (2) εκ των
θέσεων του πρώτου εδαφίου δύνανται να καλύπτονται
µέσω της πρόσληψης ιδιωτών. Στην περίπτωση του

προηγούµενου εδαφίου, για την κάλυψη των θέσεων της
παρούσας απαιτούνται, πέραν των προσόντων του άρ-
θρου 48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), επαρκής επιστηµονι-
κή γνώση και επαγγελµατική εµπειρία για την επεξεργα-
σία ειδικών ζητηµάτων και την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία συµπράττουν, σε περίπτωση από-
σπασης, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο κατά περίπτωση
συναρµόδιος Υπουργός. Η λήξη της πρόσληψης ή της α-
πόσπασης συνεργάτη µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Προ-
έδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο ως άνω τερµατισµός δεν γεννά
κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης στον υπάλληλο του οποί-
ου η σχέση εργασίας τερµατίστηκε. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως η απόσπαση ή η
σύµβαση µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας
του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Το προσωπικό της παρού-
σας δεν ασκεί διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π.»

Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων - Προσθήκη περ. ιγ΄και ιδ΄ στο άρθρο 17 

του ν. 3229/2004

Στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), µετά την περ.
ιβ΄, προστίθενται περ. ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής:

«ιγ) Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για το Υπεύθυνο
Παιχνίδι. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται µε άλλες αρ-
χές και φορείς του Δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και
υλοποιεί σχετικές δράσεις.
ιδ) Δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις

µε άλλους φορείς και αρχές του Δηµοσίου, µε Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς και µε Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία αυ-
τών, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), ερευ-
νητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύ-
µατα, εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρ-
θρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την ψυχοκοινωνι-
κή και ατοµική πρόληψη και θεραπεία της προβληµατικής
ενασχόλησης µε τα τυχερά παίγνια και την αποκατάστα-
ση των ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων
αυτής. Περαιτέρω, δύναται να συνάπτει προγραµµατικές
συµβάσεις για την εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπη-
ρεσιών, µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και τη διε-
νέργεια επιστηµονικών ερευνών της εγχώριας και διε-
θνούς αγοράς των παιγνίων, τον σχεδιασµό και την ανά-
πτυξη ειδικών τεχνολογικών εφαρµογών, σχετικών µε
την εποπτεία και τον έλεγχο της διοργάνωσης και διεξα-
γωγής των παιγνίων, καθώς και την εφαρµογή των αρ-
χών του υπεύθυνου παιχνιδιού και την εκπαίδευση σε
θέµατα της αγοράς των παιγνίων και τη χρηµατοδότηση
επιστηµονικών ερευνών µε αντικείµενο τα παίγνια. Επι-
πλέον, η χρηµατοδότηση αφορά σε µεταπτυχιακές και
διδακτορικές διατριβές σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, για αντικείµενα έρευνας σχε-
τικά µε τις αρµοδιότητές της και την υλοποίηση κοινωνι-
κών δράσεων και δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης του κοινού για τους κινδύνους που σχετίζονται
µε τη διεξαγωγή των παιγνίων και την ψυχοκοινωνική
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και ατοµική πρόληψη και θεραπεία της προβληµατικής ε-
νασχόλησης µε τα τυχερά παίγνια και την αποκατάστα-
ση των ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων
αυτής, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία των απα-
ραίτητων υποδοµών για την επίτευξη των ανωτέρω. Κα-
τά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 100 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις προγραµµατικές συµβά-
σεις.»

Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας

και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου 23Α 
στον ν. 4141/2013

Στον ν. 4141/2013 (Α΄ 81), προστίθεται άρθρο 23Α, ως
εξής:

«Άρθρο 23Α
Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας

και Ελέγχου Παιγνίων

1. Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων,
το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους, µόνιµους ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται στην Αρχή από
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(A΄143). Η στελέχωση του Σώµατος πραγµατοποιείται
µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην
οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέ-
πει να πληρούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Σώµα. Οι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον επιλε-
γούν, εντάσσονται στο Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων µε α-
πόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι υπάλληλοι των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ε-
φόσον επιλεγούν για τη στελέχωση του Σώµατος, απο-
σπώνται στην Ε.Ε.Ε.Π. και εντάσσονται στο Σώµα Ελε-
γκτών Παιγνίων µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργά-
νων των Υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών κατό-
πιν εισήγησης του Προέδρου της Αρχής. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντί-
στοιχα. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα
τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης
µέχρι τρεις (3) φορές µε απόφαση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π.. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτεται η κατά
τα ανωτέρω απόσπαση. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών
Παιγνίων υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλω-
σης περιουσιακής κατάστασης µε βάση τις διατάξεις του
ν. 3213/2003 (A΄ 309).

2. Μέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων που κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. µε απόσπαση από φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014, µετατάσσονται στην Ε.Ε.Ε.Π.
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισή-
γησης του Προέδρου της Αρχής, εφόσον υποβάλλουν
σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος και κατ' εξαίρεση του άρθρου 36 του
ν. 4778/2021 (Α΄ 26). Εάν η απόσπαση λήξει πριν από τη
δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, παρατείνεται αυτο-
δικαίως µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Οι υ-

πάλληλοι µετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και µε την ίδια σχέση
εργασίας. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στην
Ε.Ε.Ε.Π., είναι δυνατή η µετάταξη αποσπασµένων υπαλ-
λήλων σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις. Προσω-
πική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
διατηρείται.

3. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς
και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π., που συνεπικουρεί στον
έλεγχο, ασκούν τα καθήκοντα τους όλο το εικοσιτετρά-
ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Τα µέλη του
Σώµατος και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π,. που συνεπικου-
ρεί στον έλεγχο, ασκούν τα καθήκοντά τους σε τακτική
και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες,
ανάλογα µε τις ανάγκες της Αρχής. Ο αριθµός των ωρών
υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίµων ηµε-
ρών, των ωρών ηµερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, καθώς και
ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των ανωτέρω, ρυθ-
µίζονται µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Με α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, πέραν των ο-
ρίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, τα
ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας ερ-
γασίµων ηµερών, ηµερήσιας νυχτερινής και υπερωρια-
κής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών. Η σχε-
τική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.Ε.Π..
Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων τελούν σε
διαρκή ετοιµότητα για την ταχεία επέµβασή τους, όταν
παρίσταται ανάγκη, και θεωρείται ότι βρίσκονται σε δια-
τεταγµένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά
που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή τους, σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία, τον Κανονισµό Παιγνίων και τις σχετι-
κές αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο έλεγχος
είναι τακτικός ή έκτακτος και διενεργείται µε εντολή του
αρµοδίου προϊσταµένου. Με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, εντός των ορίων του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τα θέµατα που αφορούν στις µετα-
κινήσεις των µελών του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων
και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. και ειδικότερα η χιλιο-
µετρική αποζηµίωση, οι περιπτώσεις καταβολής εξόδων
διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας απο-
ζηµίωσης, ανάλογα µε τον τύπο, το είδος και τον αριθµό
των ελεγχόµενων και ανεξαρτήτως του µέσου µετακίνη-
σης ή της χιλιοµετρικής απόστασης από την έδρα του
µετακινούµενου στον τόπο προορισµού.

4. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων συντάσ-
σουν εκθέσεις βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου.
Δεν υπογράφουν στοιχεία, φορολογικά ή άλλα έγγραφα
των ελεγχόµενων επιχειρήσεων. Το δεύτερο εδάφιο των
παρ. 3 και 6 της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
υπ’ αριθµ. 1093619/748/0015/10.8.1995 (Β΄ 719) και η
παρ. 11 της κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονο-
µικών και Πολιτισµού και Τουρισµού υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1193/21.12.2010 (B΄2174), κατά το µέρος που προ-
βλέπουν την υπογραφή των ελεγκτών σε ιδιωτικά έγ-
γραφα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων για τα βεβαιού-
µενα στο έγγραφο ή ως προς το ότι αυτά έλαβαν χώρα
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ενώπιόν τους, καταργούνται. 
5. Όπου στη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «υπάλλη-

λοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για
τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων
Καζίνο» ή ο όρος «Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου
18 του ν. 3229/2004», νοούνται τα µέλη του Σώµατος Ε-
λεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων. 

6. Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει, κατά τη νοµοθεσία,
υπηρεσίες συνδροµής στο ελεγκτικό έργο σε πιστοποιη-
µένους φορείς, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα στοιχεία που συλλέγονται από
τους ανωτέρω φορείς κατά τη διενέργεια των ελέγχων,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αποτελούν νόµιµα αποδει-
κτικά στοιχεία για τη βεβαίωση ή µη παράβασης. Ειδικό-
τερα ζητήµατα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρµογή
της παρούσας, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..»

Άρθρο 106
Κατάργηση Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου
18 του ν. 3229/2004, αποσπάσεων από Σώµατα Ασφα-
λείας και πρόσθετων αποδοχών για το προσωπικό της

Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - 
Κατάργηση των παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23

του ν. 4141/2013

Οι παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013
(Α΄ 81) καταργούνται. 

Άρθρο 107
Συγκρότηση οµάδων εργασίας στην Επιτροπή 

Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου
19Α στον ν. 3229/2004

Στον ν. 3229/2004 (Α΄ 38), προστίθεται άρθρο 19Α ως
εξής:

«Άρθρο 19Α
Συγκρότηση οµάδων εργασίας

Για την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στό-
χων της Αρχής, µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
συγκροτούνται αµειβόµενες επιτροπές ή οµάδες εργα-
σίας, µη µόνιµου χαρακτήρα, από δηµόσιους υπαλλή-
λους και εµπειρογνώµονες του δηµόσιου ή ιδιωτικού το-
µέα, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία για
την εκτέλεση ειδικών έργων και εργασιών, καθώς και για
τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση µελετών που ε-
ξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προ-
έδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζεται αποζηµίωση για τον
πρόεδρο και τα µέλη των ανωτέρω αµειβόµενων επιτρο-
πών ή οµάδων εργασίας, κατά συνεδρίαση ή κατά µήνα,
εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), µη υπολογιζόµενου του ορίου της
παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Ε.Ε.Ε.Π..»

Άρθρο 108
Ηµέρες µετακίνησης µελών Σώµατος Ελεγκτών
Παιγνίων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 3

του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ 
της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015

Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄
της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιείται
ως προς τις ηµέρες µετακίνησης των µελών του Σώµα-
τος Ελεγκτών Παιγνίων και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι ηµέ-
ρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των α-
νωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 και µέχρι διακόσιες (200)
ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας: α)
των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β., β) των τεχνικών και δη-
µοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλά-
δου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασµού
Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπι-
κού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ε-
λέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύµφωνα µε
τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκει-
µένου για τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),
µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνολικά για τη διε-
νέργεια ελέγχων, ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνο-
λικά.»

Άρθρο 109
Ένταξη στις ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής 
οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευµατιών,
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, που 

επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας COVID-19 µε ΚΑΔ δραστηριότητας 

υπαγόµενης στις εν λόγω ρυθµίσεις και µε προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισµένου χρονικού

διαστήµατος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 
του ν. 4738/2020

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
(Α΄207), προστίθενται νέα εδάφια για την ένταξη στις
ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής οφειλετών φυσικών
προσώπων επιτηδευµατιών, νοµικών προσώπων ή νοµι-
κών οντοτήτων που επλήγησαν λόγω των µέτρων για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, µε ΚΑΔ δρα-
στηριότητας υπαγόµενης στις ως άνω ρυθµίσεις και µε
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισµένου
χρονικού διαστήµατος και η παρ. 1 του άρθρου 289 του
ν. 4738/2020 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τε-
λούν σε καθεστώς ρύθµισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το
διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, µπορούν, κατό-
πιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθµιση τµη-
µατικής καταβολής σε έως και εβδοµήντα δύο (72) µηνι-
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αίες δόσεις, µε την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού µη-
νιαίας δόσης της παρ. 7, εφόσον πληρούται ένα από τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα

επιτηδευµατίες, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες
που επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστη-
ριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότησην
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα

µη επιτηδευµατίες:
βα) είτε η σύµβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποι-

οδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως
31.7.2021, λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο τρί-
το της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και το
άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235),
ββ) είτε έλαβαν αποζηµίωση ειδικού σκοπού µε µονο-

µερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα από
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του
ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020,
βγ) είτε εντάχθηκαν στον µηχανισµό ενίσχυσης «ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα από
1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και
το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α΄ 26),
βδ) είτε έλαβαν µειωµένο µίσθωµα για οποιαδήποτε

χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έ-
χουν αποζηµιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων
«COVID-19», σύµφωνα µε το άρθρο δεύτερο της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του
άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του
ν. 4772/2021 (Α΄17),
βε) είτε ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του

ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστηµα από 1ης.3.2020 έως
31.7.2021.
Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθµιση ανεξαρτήτως των

ανωτέρω κριτηρίων και ηµεροµηνίας βεβαίωσής τους, ο-
φειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπρα-
ξης και παράταση καταβολής, σύµφωνα µε την από
11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την από
30.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
την από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και τον ν. 4690/2020.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες της

περ. α), στους οποίους επιβλήθηκε το µέτρο της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το
χρονικό διάστηµα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επι-
τρέπεται να εντάσσονται στη ρύθµιση οφειλές που βε-
βαιώθηκαν κατά το διάστηµα από 1.3.2020 έως
31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βε-
βαίωσης, έληξαν κατά το διάστηµα από 1.3.2020 έως
31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς ρύθµισης της
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 (Α΄107), υπό τον όρο ότι η ρύθµιση αυτή
βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Για τη δόση Οκτωβρίου των ρυθµίσεων της υποπαρ. Α2
της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του προηγούµενου εδα-
φίου, ως καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής ορίζεται η
15η Νοεµβρίου 2021.»

Άρθρο 110
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων 

εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για την διασύνδεση
νήσων ή βραχονησίδων µε την ηπειρωτική χώρα - 

Προσθήκη περ. ι΄ στην παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 2971/2001

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285)
προστίθεται περ. ι΄ ως εξής:

«ι) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων
καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για
τη διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων, µε την ηπειρωτι-
κή χώρα, στις οποίες περιλαµβάνεται η τοποθέτηση υπο-
σταθµών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνε-
ται αναγκαίο, συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου
χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισµού και του α-
ναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συ-
ντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων
της παρούσας περίπτωσης, η απόφαση περί παραχώρη-
σης του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αφορά στο
χερσαίο τµήµα της Χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι
δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έρ-
γων που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση ε-
φαρµόζεται και για έργα ενίσχυσης του συστήµατος µε-
ταφοράς, του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, για έργα διασύνδε-
σης νήσων και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται
µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των έργων οδοποιίας και πρόσβα-
σης. 
Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ.

6 έως 10, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση της από-
φασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου δια-
σύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα
τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέ-
ρω δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και όσων χαρα-
κτηρίζονται ως συνοδά έργα από την απόφαση περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης, η οποία συνοδεύεται από την α-
πόφαση έγκρισης του έργου της διασύνδεσης από την
αρµόδια αρχή διασύνδεσης, τη σχετική απόφαση περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης και τα στοιχεία της περ. δ)
της παρ. 6 του άρθρου 14. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβι-
βάζει την αίτηση αµελλητί και πάντως µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την κατάθεση σ’ αυτήν της αίτησης και
της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στα Υ-
πουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Του-
ρισµού και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν οι υ-
πηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά την περι-
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βαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωµοδοτή-
σεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο
µε την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωµών ή την
άπρακτη παρέλευση προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α-
πό την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της
απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
σχετικής διάταξης για τον καθορισµό των τελών διέλευ-
σης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης για
την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου
και πυθµένα, όσον αφορά στην εκτέλεση έργων εγκατά-
στασης υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, λαµβά-
νεται υπόψη ο κανονισµός καθορισµού των τελών διέ-
λευσης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
µείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως καθ’ ύλην αρµόδιας αρχής.»

Άρθρο 111
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και
διοικητικής αποβολής - Τροποποίηση του άρθρου 247 

του ν. 4782/2021 (Α΄ 36)

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) τροποποιείται
ως προς την προθεσµία αναστολής και το άρθρο διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Αναστέλλεται µέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτο-
κόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα
που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έ-
χουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την ό-
χθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµέ-
να και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθά-
λασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού χωρίς να

υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.»
Άρθρο 112

Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 30Α 
του ν. 2789/2000

Στον ν. 2789/2000 (Α΄ 21), περί της προσαρµογής του
ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθµ. 98/26/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
19.5.1998 σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού
στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονι-
σµού χρηµατοπιστωτικών µέσων, προστίθεται άρθρο 30
Α ως εξής:

«Άρθρο 30Α
Μεταβατική διάταξη

Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η εφαρµογή του
παρόντος στα ιδρύµατα των περ. (i) έως (v) της παρ. β΄
του άρθρου 1, τα οποία συµµετέχουν άµεσα σε συστή-
µατα διακανονισµού συναλλαγών, κατά την έννοια της
παρ. α΄ του άρθρου 1, µε έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του Μέρους Γ΄ αρχίζει δεκαοκτώ (18) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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