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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 
 
Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 
 
1. Με τις διατάξεις του 4070/2012 νόµου «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), τροποποιήθηκαν 
διατάξεις που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, επι πλέον εκείνων που αναφέρθηκαν στις εγκυκλίους µας υπ αριθ 
11/2012, 14/2012, 15/2012 και συγκεκριµένα: 
 
A. Άρθρο 138 
 
A1. Με την παρ 1 του άρθρου 138 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 6 του 
ν.δ.3026/1954 (Α΄235), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 723/1977(Α’ 
300), σύµφωνα µε τα οποία χορηγείται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (µέχρι 4) 
ασκουµένων δικηγόρων στο Γραφείο ∆ικαστικού του ΤΕΕ. 
 
A 2. Με την παρ. 2 α του άρθρου 138 προστίθεται άρθρο 41 Α στο π.δ. της 
27.11/14.12.1926, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 1484/1984 (Α` 161) 
σύµφωνα µε το οποία θεσπίζεται η υποχρέωση του ΤΕΕ να αναρτά στην ιστοσελίδα 
του οικονοµικά, διοικητικά και στατιστικά στοιχεία που το αφορούν. Το είδος και το 
περιεχόµενο των στοιχείων αυτών θα προσδιοριστούν µε απόφαση του Υπουργού 
ΥΠΥΜΕ∆Ι 
 
Με την παράγραφο 2, περίπτ. β., αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42) και προβλέπεται ότι 
η περίληψη της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. Οι υπόλοιπες 
δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν ως 
έχουν. 
 



 

 

 Με την παράγραφο 2, περίπτ. γ., αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005 και προβλέπεται ότι η απόφαση ανάθεσης 
σύµβασης του νόµου αυτού, καθώς και σύµβασης ανάθεσης έργου που περιλαµβάνει 
µελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής και 
καταργείται η δηµοσίευση των ως άνω αποφάσεων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του 
ΤΕΕ. 
 
Β. Άρθρο 139 
 
Με τις διατάξεις το άρθρου αυτού ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού, για παράδειγµα, 
µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων να 
καλύπτονται προσωρινά κενές θέσεις στο οικείο Υπουργείο, στα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις δηµόσιες επιχειρήσεις που εποπτεύονται από 
τον Υπουργό µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, να καθορίζονται από τα αρµόδια όργανα του ΥΜΕ∆Ι και 
διοικητικά συµβούλια των ως άνω νοµικών και των δηµόσιων επιχειρήσεων ο 
αριθµός των θέσεων κατά κάδο και ειδικότητα για την κάλυψη τους µε απόσπαση και 
να εγκρίνονται µε ΚΥΑ του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι, να παρατείνεται για δύο ακόµη 
τριετίες ο χρόνος απόσπασης (των 3 τ ριών ετών) του προσωπικού να καθορίζεται µε 
απόφαση Υπουργού η διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε απόσπαση και κάθε άλλο 
σχετικό θέµα. 
 
Γ. Άρθρο 140 
 
Γ 1. Με την παράγραφο 2 αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση 
τους µε το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3937/2011 (Α` 60), και µεταφέρονται στην 
Περιφέρεια Αττικής η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής 
τηλεόρασης, στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του ∆ήµου 
Αθηναίων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο µπορεί να 
επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νοµού Αττικής. Οι σχετικές πιστώσεις για 
την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής µεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεµείς διαδικασίες και 
συµβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις 
προαναφερόµενες γεωγραφικές περιοχές ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια 
Αττικής. 
 
Γ 2. Με την παράγραφο 3 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του ν. 
1068/1980 (ΦΕΚ Α΄ 190), που προστέθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 2576/1998 (Α` 25), 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3481/2006 (Α` 162), και προβλέπονται 
αλλαγές στη σύνθεση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) - που 
κατέστησαν αναγκαίες µετά την εφαρµογή του ν. 3852/2010 - «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), - η οποία έχει σκοπό το συντονισµό και την ιεράρχηση 
της µελέτης και κατασκευής έργων της αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής. 
 
∆. Άρθρο 143 
 



 

 

 Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους αυτοκινητοδρόµους του 
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Οδικών Μεταφορών και µέτρα ρύθµισης οδικής 
κυκλοφορίας. 
 
∆.1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατότητα παράδοσης εκ µέρους του 
∆ηµοσίου ή/και εκµετάλλευσης, εκ µέρους των παραχωρησιούχων τµηµάτων ή/και 
υποτµηµάτων των αυτοκινητοδρόµων που κατασκευάζονται είτε από το ∆ηµόσιο είτε 
τους παραχωρησιούχους, µετά την παρέλευση της προθεσµίας περάτωσής τους, στην 
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους µε υπαιτιότητα του 
∆ηµοσίου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση του περατωµένου µόνο 
τµήµατος και να µειωθεί η δαπάνη των συµβατικών αποζηµιωτικών ρητρών, η οποία 
προβλέπεται στις υπόψη συµβάσεις που κυρώθηκαν µε νόµους, λόγω καθυστέρησης 
παράδοσης ή ολοκλήρωσης. 
 
∆2. Με την παράγραφο 2 προστέθηκε παράγραφος 12Α στο άρθρο 34 του ν. 
2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) σύµφωνα µε την οποία η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κατάληψη µέρους ή ολόκληρου του οδοστρώµατος και των εγκατεστηµένων σε αυτό 
σταθµών διοδίων των αυτοκινητοδρόµων, καθώς και η παρεµπόδιση ή διακοπή 
(µερική ή ολική) της λειτουργίας των σταθµών διοδίων µε οποιοδήποτε τρόπο 
καθίσταται ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 292 
του Ποινικού Κώδικα, 
 
∆.3. Με την παράγραφο 3 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) µε το οποίο προβλέπεται η 
αφαίρεση πινακίδων ειδικών κατηγοριών οχηµάτων, καθώς και η άδεια του οδηγού 
τους, για ορισµένες τροχαίες παραβάσεις και συγκεκριµένα της παράβασης µη 
καταβολής τέλους διοδίων, όπου αυτή προβλέπεται. 
 
∆.4. Με την παράγραφο 4 αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
208), για να περιλάβει την αναστολή εν όλω ή εν µέρει της λειτουργίας σταθµών 
διοδίων και την περίπτωση ενοποίησης ενός ή περισσοτέρων σταθµών διοδίων. 
 
∆.5. Με την παράγραφο 5 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 
του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57) όπως αυτή προστέθηκε µε 
την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3920/2011 (Α` 33) και παρέχεται η δυνατότητα 
βεβαίωσης παραβάσεων µέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών µέσων. 
 
∆.6. Με την παράγραφο 6 (α) & (β) προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού 
ΥΠΥΜΕ∆Ι ,κατά την κατασκευαστική περίοδο των αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις 
παραχώρησης, η οποία ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα τέλη διοδίων είτε µε συµφωνία µε 
τους παραχωρησιούχους, είτε µε µονοµερή απόφαση του δηµοσίου 
 
∆.7. Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού 
ΥΠΥΜΕ∆Ι σύµφωνα µε την οποία διαµορφώνεται η τιµή διοδίων µέχρι το ύψος του 
Ανώτατου Ορίου ∆ιοδίων Τελών που προβλέπει η οικεία σύµβαση παραχώρησης, 
στην περίπτωση που η τιµή διοδίων δεν έχει αναπροσαρµοστεί, λόγω καθυστέρησης 
των εργασιών µε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου. 
 
∆.8. Με την παράγραφο 8 τροποποιείται η σύνθεση της προβλεπόµενης Επιτροπής 
της υποπαραγράφου δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970 (Α` 



 

 

 150) σε τµήµατα των οδών που έχουν χαρακτηριστεί ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή 
αυτοκινητόδροµοι και τα οποία λειτουργούν ή συντηρούν Ν.Π.Ι.∆. µε βάση τις 
οικείες Συµβάσεις Παραχώρησης. 
 
∆.9. Με την παράγραφο 9 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του 
ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ Α΄ 57), µε την οποία απλοποιείται και γίνεται ταχύτερη 
η διαδικασία καθορισµού οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν 
µόνο µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων. Επίσης, δίνεται η 
δυνατότητα µετά από σχετική µελέτη να επιτρέπεται στις προαναφερόµενες οδούς ή 
λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. 
 
Για την περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις 
καθορισµού οδών ή λωρίδων της παραγράφου αυτής, η επιλογή του είδους και του 
υλικού διαχωρισµού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση εµπίπτουν 
στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. Για την περιοχή αρµοδιότητας του ΣΑΣΟ οι σχετικές δαπάνες που αφορούν 
τη συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς 
προσώπων, βαρύνουν το φορέα λειτουργίας κατά 50% και κατά 50% τον αντίστοιχο 
δήµο. Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της 
παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε το πρόστιµο που προβλέπεται στην παράγραφο 
6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των µέτρων περιορισµού ή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να καθορισθεί η αρµόδια Υπηρεσία 
Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης 
στους ανωτέρω παραβάτες για ορισµένο χρονικό διάστηµα, από δέκα (10) ηµέρες 
µέχρι τρεις (3) µήνες.» 
 
Ε Άρθρο 144 
 
Ε.1. Με το άρθρο αυτό καταργείται, αφότου ίσχυσε η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 
3913/2011 (Α` 18) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις.» και επι πλέον ρυθµίζονται τα θέµατα µετατάξεων ή µεταφορών 
προσωπικού του ως άνω νόµου. 
 
ΣΤ . Άρθρο 146 
 
ΣΤ.1. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 146 προβλέπεται ότι όπου αναφέρονται το 
Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, 
νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 
 
Ζ.΄Αρθρο 186 
 
Ζ.1. Με την παραγρ. 13 του άρθρου 186 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παραγρ. 5 
και 6 του άρθρου 8 του ν.2052/2001 (Α΄228), όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες η 
µελέτη και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων υπόγειων 
διαβάσεων κλπ. ανήκουν στην αρµοδιότητα του οικείου ∆ήµου. Το ΥΥΜΕ∆Ι χορηγεί 
τις άδειες ίδρυσης των σταθµών, ύστερα από αίτηση του οικείου δήµου και µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και ΥΠΥΜΕ∆Ι καθορίζεται ο τρόπος και η 
διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών. 



 

 

  
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 
τήρηση τους. Επίσης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε (ggde.gr). 
 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 


