
 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισµού

Πτήσεων (ΕΑΣΠ)

1. Συνιστάται «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων»
(στο εξής: «Αρχή») µε έδρα τα Σπάτα Αττικής, η οποία α-
ποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ια-
νουαρίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατα-
νοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοι-
νοτικούς αερολιµένες» (ΕΕ L 14/22.1.1993), όπως ισχύ-
ει.

2. Σκοπός της Αρχής είναι η κατανοµή του διαθέσιµου
χρόνου χρήσης των αερολιµένων της ελληνικής επικρά-
τειας στους αεροµεταφορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και της σχετικής εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των ευκο-
λιών προγραµµατισµού στα αεροδρόµια που έχουν χα-
ρακτηρισθεί ως «αεροδρόµια µε ευκολίες προγραµµατι-
σµού», σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό, µε την τή-
ρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειµενικότητας και
αποτελεσµατικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

3. Η Αρχή αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστι-
κά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις
οποίες παραπέµπει ο νόµος αυτός.

4. Η Αρχή απολαύει διοικητικής και οικονοµικής αυτο-
τέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυ-
βερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή,
εκτός από την εποπτεία σχετικά µε την τήρηση της εθνι-
κής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής του δια-

θέσιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων, όπως ασκεί-
ται από  τον  Υπουργό  Υποδοµών, Μεταφορών  και  Δι -
κτύων.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Ασκεί καθήκοντα προγραµµατιστή και συντονιστή ό-

λων των αερολιµένων της χώρας, σύµφωνα µε τον Κα-
νονισµό 95/1993/ΕΟΚ.
β) Παρακολουθεί τη συµµόρφωση των πραγµατοποι-

ούµενων πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους χρό-
νους χρήσης που τους διατίθενται και µεριµνά, σε συ-
νεργασία µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, για την προσήκουσα τήρηση των σχετι-
κών όρων χρήσης εκ µέρους των αεροµεταφορέων.
γ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως Εθνικός Συντονιστής

Πτήσεων στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
κάθε άλλο αρµόδιο διεθνή οργανισµό, καθώς και στις
διεθνείς διοργανώσεις.
δ) Συνεργάζεται για θέµατα αρµοδιότητάς της µε αντί-

στοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισµούς και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ε) Συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλ-

λους Συντονιστές Πτήσεων που λειτουργούν εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων,
ιδίως στον τοµέα της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρο-
νικών συστηµάτων, τη θέσπιση κοινής βάσεως ηλεκτρο-
νικών δεδοµένων και της κοινής αντιµετώπισης τεχνικών
και λειτουργικών ζητηµάτων, µε σκοπό τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους αε-
ροµεταφορείς και τους αερολιµένες.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΣΤ΄, 15 Ιανουαρίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις



 

 

 στ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφο-
ρίες που αφορούν την αποστολή της και υποβάλλει προ-
τάσεις βελτίωσης του υφιστάµενου νοµοθετικού και κα-
νονιστικού πλαισίου προς τα αρµόδια εθνικά και διεθνή
όργανα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ι΄
της παρούσας παραγράφου.
ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει προς τρίτους

πληροφορίες, δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία αναφο-
ρικά µε τη χωρητικότητα των αεροδροµίων της ελληνι-
κής επικράτειας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί
κρατικού απορρήτου για την προστασία της άµυνας και
ασφάλειας της χώρας.
η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο

της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού
και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την
εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία, που αφορούν
στα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα
των αεροµεταφορών.
θ) Τηρεί την επίσηµη ψηφιακή βάση δεδοµένων κατα-

νοµής των χρόνων χρήσης των αερολιµένων της ελληνι-
κής επικράτειας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κα-
νονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του
άρθρου 8 του παρόντος.
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στην οποία

αναφέρονται τα µέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέ-
σµατα που επετεύχθησαν κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων της, τυχόν προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη
εκπλήρωση της αποστολής της, καθώς και ο τρόπος και
τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
της. Η έκθεση υποβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου
κάθε ηµερολογιακού έτους στον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και δηµοσιεύεται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της Αρχής. Περίληψη της έκθεσης στην αγ-
γλική γλώσσα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τη Διεθνή Ένωση Αεροµεταφορέων (ΙΑΤΑ).

2. Οι αρµοδιότητες της Αρχής εξειδικεύονται περαιτέ-
ρω στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης του άρθρου 8 του παρόντος.

3. Κάθε φορέας, του οποίου οι δραστηριότητες υπάγο-
νται στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού, υποχρεούται να παρέχει α-
µέσως τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που ζητούνται από
την Αρχή για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

4. Η Επιτροπή Συντονισµού του άρθρου 5 του Κανονι-
σµού 95/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, µπορεί να υποβάλει στην
Αρχή και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων προτάσεις και εισηγήσεις αναφορικά µε την εκτέ-
λεση του έργου της Αρχής, την περαιτέρω ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της και αναβάθµιση της λειτουργίας της,
τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, αντικειµενι-
κότητας και αποτελεσµατικότητας κατά τη διαδικασία
κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των αερολι-
µένων και την ισότιµη µεταχείριση των αεροµεταφορέ-
ων.

Άρθρο 3
Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, συµπερι-
λαµβανοµένου του Προέδρου της, τα οποία διακρίνονται
για την επιστηµονική τους κατάρτιση, την επαγγελµατι-
κή τους  ικανότητα , διαθέτουν  εξειδικευµένη  εµπειρία
στην άσκηση διοίκησης ή σε θέµατα αρµοδιότητας της

Αρχής, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµερολη-
ψίας.

2. Τα µέλη της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένου του Προ-
έδρου της, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Η θητεία των µελών της Αρχής είναι τριετής. Τα µέ-
λη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισ-
σότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη, ούτε να α-
νακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος.
Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε µέλους της Αρχής κα-
τά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για
το υπόλοιπο της θητείας του µέλους του οποίου η θέση
κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας µέλους
που διορίστηκε για περιορισµένη θητεία σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη
θητεία τριών (3) ετών.

4. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι το διορισµό
νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υ-
περβεί τους έξι (6) µήνες. Η Αρχή εξακολουθεί να λει-
τουργεί, όχι πέραν του εξαµήνου, εάν κάποια από τα µέ-
λη της για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρή-
σουν, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για την επίτευξη
απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις της.

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε
ένα µήνα από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως της απόφασης διορισµού των µελών της.

6. Κάθε θέµα σχετικά µε τη συγκρότηση, αναπλήρωση
και λειτουργία της Αρχής, προσδιορίζεται µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας  και  Διαχείρισης  του  άρ-
θρου 8.

Άρθρο 4
Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία

Ασυµβίβαστα

1. Τα µέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας, δε-
σµεύονται µόνον από το νόµο και τη συνείδησή τους και
οφείλουν να ενεργούν αµερόληπτα και ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον και να µη ζητούν ού-
τε να λαµβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά ή
διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή
φορέα.

2. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός, ως µελών της Αρχής,
προσώπων τα οποία είτε έχουν καταδικαστεί µε αµετά-
κλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνιστά κώ-
λυµα διορισµού ή συνεπάγεται έκπτωση δηµοσίου υπαλ-
λήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), είτε έχουν την
ιδιότητα του εταίρου, µετόχου, µέλους διοικητικού συµ-
βουλίου, διαχειριστή, υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συµ-
βούλου ή µελετητή σε επιχείρηση, που δραστηριοποιεί-
ται στον τοµέα των αεροµεταφορών είτε διατηρούν άµε-
σα ή έµµεσα οικονοµικά συµφέροντα σε επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τοµέα των αεροµεταφορών.

3. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της
Αρχής προβαίνουν σε πράξεις ή αναλαµβάνουν εργασία
ή έργο που δεν συµβιβάζονται µε την υποχρέωση ανε-
ξαρτησίας και αµεροληψίας κατά τη λειτουργία της Αρ-
χής, ο διορισµός τους ανακαλείται αζηµίως για το Δηµό-
σιο και την Αρχή, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Η ανάκληση του διορισµού συ-
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 ντρέχει ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη
που ενδεχοµένως υπέχουν.

4. Η διαδικασία της ανάκλησης κινείται αυτεπαγγέλ-
τως από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, κατόπιν  περιέλευσης  σε  γνώση  του  επαρκών
στοιχείων για τη συνδροµή των λόγων ανάκλησης.

5. Τα µέλη της Αρχής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη
θέση τους, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατα-
δικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκη-
µα που συνιστά κώλυµα διορισµού ή συνεπάγεται έκπτω-
ση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η έκπτωση των µε-
λών της Αρχής συνεπεία αµετάκλητης δικαστικής από-
φασης διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

6. Τα µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται, για ένα (1) έτος
µετά τη λήξη της θητείας τους µε οποιονδήποτε τρόπο,
να αποκτήσουν την ιδιότητα εταίρου, µετόχου, µέλους
διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστή ή άλλη θέση ευθύ-
νης, µε οποιαδήποτε  έννοµη  σχέση , σε  επιχείρηση  η
δραστηριότητα της οποίας ρυθµιζόταν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους από την Αρχή. Σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, επιβάλ-
λεται στον  παραβάτη  πρόστιµο  ίσο  µε το  δεκαπλάσιο
των συνολικών αποδοχών, που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της θητείας του ως µέλους της Αρχής, µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών. Το πρόστιµο αποτελεί
δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ΚΕΔΕ.

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)
προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:

«ιζ. Τα µέλη της Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσε-
ων».

Άρθρο 5
Διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια

1. Η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισµό, κατά την ε-
κτέλεση του οποίου διαθέτει οικονοµική αυτονοµία. Η
Αρχή διασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθµη διε-
νέργεια της δραστηριότητας προγραµµατισµού και συ-
ντονισµού των αερολιµένων της χώρας και την εν γένει
εκπλήρωση της αποστολής της. Κάθε σχετικό ζήτηµα
ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης του άρθρου 8.

2. Η Αρχή, ο Πρόεδρος και τα µέλη της δεν επιτρέπε-
ται να έχουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροµετα-
φορών ούτε να λαµβάνουν µερίσµατα ή άλλα οικονοµικά
οφέλη από τις επιχειρήσεις αυτές, πλην των θεσµοθετη-
µένων τελών του άρθρου 6 του παρόντος.

3. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση εγκαταστάσεων, συ-
στηµάτων πληροφορικής ή εν γένει εξοπλισµού της Αρ-
χής µε οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον κλάδο των αεροµεταφορών ή τη διαχείριση αερολι-
µένων. Από την απαγόρευση εξαιρείται η κοινή χρήση ε-
γκαταστάσεων και συστηµάτων µε συντονιστές πτήσε-
ων κρατών - µελών της Ε.Ε.. Το σύστηµα που χρησιµο-
ποιεί η Αρχή για την παρακολούθηση και το συντονισµό
των πτήσεων πρέπει να είναι συµβατό µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές που υιοθετεί η ΙΑΤΑ.

Άρθρο 6
Πόροι – Οικονοµική Διαχείριση

1. Πόροι της Αρχής είναι οι εξής:
α) Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόµενα ανταποδοτικά

τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που κά-
νουν χρήση των υπηρεσιών της, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2.
β) Πόροι προερχόµενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

διεθνείς οργανισµούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις
και χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων.
γ) Το υπόλοιπο του Λογαριασµού στον οποίο κατατίθε-

ντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής Συντονισµού Πτή-
σεων (ΑΣΠ) του ν. 3534/2007, καθώς και τυχόν ανταπο-
δοτικά τέλη που δεν είχαν καταβληθεί στην ΑΣΠ µέχρι
την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

2. Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής ανταποδοτικά Τέλη
Συντονισµού και  Προγραµµατισµού Πτήσεων  (ΤΣΠΠ)
στους φορείς διαχείρισης των συντονισµένων και µε ευ-
κολίες προγραµµατισµού ελληνικών αερολιµένων, κα-
θώς και στους αεροµεταφορείς, κατά την έννοια που έ-
χουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισµού 95/93/
ΕΟΚ, όπως ισχύει, για κάθε προγραµµατισµένη απογείω-
ση και  προσγείωση  αεροσκάφους . Για τις  πτήσεις  σε
δροµολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δη-
µόσιας υπηρεσίας δεν επιβάλλονται ΤΣΠΠ.

3. Το ύψος των ΤΣΠΠ υπέρ της Αρχής καθορίζεται ετη-
σίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από πρόταση
της Αρχής. Το ύψος των επιβαλλόµενων ΤΣΠΠ προσδιο-
ρίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υ-
πηρεσιών συντονισµού και προγραµµατισµού των πτήσε-
ων της Αρχής και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που πα-
ρέχει η Αρχή ανά κατηγορία αερολιµένα σε κάθε χρή-
στη.

4. Κατά το πρώτο έτος από τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος και µέχρι την έκδοση της απόφασης της επόµενης
παραγράφου τα ΤΣΠΠ καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Για τις υπηρεσίες συντονισµού (κατανοµής διαθέσι-

µου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισµένους
ελληνικούς αερολιµένες και στους αεροµεταφορείς, κα-
ταβάλλεται τέλος ανά πτήση, ύψους 1,60 ευρώ ανά φο-
ρέα διαχείρισης αερολιµένα και 1,60 ευρώ ανά αεροµε-
ταφορέα.
β) Για τις  υπηρεσίες  προγραµµατισµού της  Αρχής

στους ελληνικούς αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµα-
τισµού και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται τέλος
ανά πτήση ύψους 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αε-
ρολιµένα και 1,10 ευρώ ανά αεροµεταφορέα.

5. Για την είσπραξη των ΤΣΠΠ η Αρχή αποστέλλει, στο
τέλος κάθε τριµήνου στον υπόχρεο φορέα διαχείρισης
αερολιµένα ή αεροµεταφορέα, εντολή πληρωµής στην
οποία περιλαµβάνεται το συνολικό ποσό οφειλής µε βά-
ση τις προγραµµατισµένες αφίξεις και αναχωρήσεις αε-
ροσκαφών. Ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αερολιµένα
ή αεροµεταφορέας καταθέτει τα ΤΣΠΠ που τον βαρύ-
νουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η Αρχή
για το σκοπό αυτόν.

6. Η Αρχή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και
αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµα-
τα χρήσης και να δηµοσιεύει ισολογισµό. Ο έλεγχος των
οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών
και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκω-
τούς ελεγκτές που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού

3



 

 

 Οικονοµικών. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές κατα-
στάσεις δηµοσιεύονται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες
ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έ-
λεγχο των δαπανών της Αρχής σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις.

8. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέ-
λος κάθε έτους προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλε-
σµα (έσοδα - έξοδα), το οποίο υπερκαλύπτει τις οικονο-
µικές ανάγκες της Αρχής για το προσεχές έτος, όπως
αυτές έχουν αποτυπωθεί στον εγκεκριµένο προϋπολογι-
σµό της, ποσοστό έως 80% του πλεονάσµατος αυτού,
καθοριζόµενο µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδε-
ται στον Κρατικό Προϋπολογισµό ως έσοδο.

Άρθρο 7
Συµβάσεις

1. Η Αρχή µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης
έργων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για
θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας
της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
αναφορικά µε τις συµβάσεις αυτές διέπονται από τις ε-
κάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, τις διατάξεις προσαρµογής της εθνικής νο-
µοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
συµπληρωµατικά, από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Αρχής.

2. Η Αρχή µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς, καθώς
και µε ειδικούς επιστήµονες ή τεχνικούς µε ειδικές γνώ-
σεις και εµπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνη-
ση µελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της Αρχής
ρυθµίζονται στον  Κανονισµό  Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας της (Κανονισµός), ο οποίος εκδίδεται
και δηµοσιεύεται µε µέριµνα της Αρχής στην επίσηµη ι-
στοσελίδα της εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του πα-
ρόντος. Έως τη δηµοσίευση του Κανονισµού, ο Πρόε-
δρος της Αρχής διαχειρίζεται το Λογαριασµό της, συνά-
πτει συµβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προµη-
θειών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-
ρούν ιδίως:
α) την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, τη διαδικασία

των συνεδριάσεων, της λήψης και εκτέλεσης των απο-
φάσεών της,
β) τη διαχείριση των πόρων, του υλικού και της εν γέ-

νει περιουσίας της Αρχής, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετι-
κό µε την οικονοµική της διαχείριση,
γ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση

και λειτουργία των υπηρεσιών της, καθώς και κάθε θέµα
του προσωπικού της,
δ) τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων κατά τα οριζό-

µενα στο άρθρο 7 του παρόντος και
ε) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της.

Άρθρο 9
Καθήκοντα - αποζηµίωση Προέδρου

και µελών της Αρχής

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Τα λοιπά µέλη είναι µερικής απασχό-
λησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.

2. Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, συ-
γκαλεί τις συνεδριάσεις και διευθύνει το έργο της Αρ-
χής. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να εξουσιοδο-
τεί µέλη αυτής ή µέλη του προσωπικού της να ενεργούν
για λογαριασµό του και να τον εκπροσωπούν για συγκε-
κριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενερ-
γειών.

3. Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι
διατάκτης των δαπανών της.

4. Έως την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, ο Πρόεδρος
διαχειρίζεται το Λογαριασµό της, συνάπτει συµβάσεις
και αποφασίζει για την ανάθεση προµηθειών σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.

5. Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζηµίωση των
µελών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
εφαρµόζονται οι  διατάξεις  των  νόµων  4024/2011 και
4093/2012, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η δαπάνη που προ-
καλείται από την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής.

Άρθρο 10
Προσωπικό

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως δεκαπέντε (15) ερ-
γαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου ή ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας, καθώς και ένας (1) Νοµικός Σύµ-
βουλος µε σχέση έµµισθης εντολής. Για το βαθµολογικό
και µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού και του Νοµι-
κού Συµβούλου της Αρχής εξακολουθούν να εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/
2011, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρόσληψη του προσω-
πικού διενεργείται µετά από προκήρυξη της Αρχής, που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στον Τύπο, στην
οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, και τελεί υπό τον κατασταλτι-
κό έλεγχο του ΑΣΕΠ και µετά από την έγκριση της Επι-
τροπής της ΠΥΣ 33/2006.

2. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Αρχής
µπορεί να γίνει µε µεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού
αντίστοιχων προσόντων από φορείς του δηµόσιου τοµέα
που έχει ενταχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας των
νόµων 4093/2012, 4172/2013 και της λοιπής σχετικής
νοµοθεσίας. Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού
της Αρχής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό
της Αρχής.

3. Τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα διορισµού, η απαγό-
ρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη
της θητείας των µελών της Αρχής και οι προβλεπόµενες
γι’ αυτό κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 4, εφαρµόζονται αναλόγως και
στο προσωπικό της Αρχής.

4. Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεµύ-
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 θεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληρο-
φορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.

Άρθρο 11
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Έως τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
2 του άρθρου 3, όλες οι προβλεπόµενες στον παρόντα
νόµο αρµοδιότητες του Προέδρου και των λοιπών µελών
της Αρχής ασκούνται, αντίστοιχα, από τον Πρόεδρο και
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Συντονι-
σµού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/2007. Για τη διαπί-
στωση της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των ανωτέρω
προσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµε-
νου εδαφίου, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµε-
νης παραγράφου, από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
καταργούνται οι  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Α΄  του
ν. 3534/ 2007, όπως ισχύει. Όπου στις ισχύουσες διατά-
ξεις αναφέρεται η Αρχή Συντονισµού Πτήσεων (Α.Σ.Π.),
νοείται στο εξής η Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
(Ε.Α.Σ.Π.). Το προσωπικό που υπηρετεί στην Α.Σ.Π. µε α-
πόσπαση ή µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε
σύµβαση έργου, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυ-
τού, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες στην Αρχή έως
τη λήξη της απόσπασής του ή τη µε οποιονδήποτε τρόπο
λήξη της σύµβασής του.

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο Λογα-
ριασµός στον οποίο κατατίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη
της Αρχής Συντονισµού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/
2007 µεταφέρεται αυτοδικαίως στο όνοµα και στη δια-
χείριση της Αρχής. Τυχόν ανταποδοτικά τέλη που δεν εί-
χαν καταβληθεί στην Α.Σ.Π. έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, αναζητούνται από την Αρχή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού.

4. Η  εκτέλεση  τυχόν  εκκρεµών, κατά  την  έναρξη  ι -
σχύος του παρόντος, συµβάσεων µεταξύ τρίτων και της
Αρχής Συντονισµού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/2007
συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους από την Αρχή, η οποία
υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υ-
ποχρεώσεις της Α.Σ.Π..

5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε την επι-
φύλαξη των µεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε
άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα του παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 12
Μετασκευή κινητήρων οχηµάτων

Για τη µετασκευή των κινητήρων οχηµάτων σε κινητή-
ρες διπλού καυσίµου, ήτοι συµβατικού καυσίµου και πε-
πιεσµένου φυσικού αερίου CNG, χρησιµοποιούνται µόνο
εγκεκριµένα εξαρτήµατα  σύµφωνα  µε τον  Κανονισµό
R-110 της ΟΕΕ/ΗΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έ-

ξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτήσεις και
οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές µετατροπής, οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου των µετασκευασµένων
οχηµάτων από τα ΚΤΕΟ και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 12

του ν. 2963/2001

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/
2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώ-
σεων, διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύ-
σεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρ-
θρου για την ικανοποίηση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί
µέχρι 31.12.2009.»

2. Όπου στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει,
αναφέρεται η φράση «από το έτος κατασκευής του πλαι-
σίου» προστίθεται η φράση «του έτους αυτού µη συµπε-
ριλαµβανοµένου».

Άρθρο 14
Εκκαθάριση φακέλων κυκλοφορούντων αυτοκινήτων

1. Αρχικοί φάκελοι παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων
Ι.Χ., επιβατικών Ι.Χ., τρίκυκλων φορτηγών Ι.Χ., φορτη-
γών Ι.Χ., λεωφορείων Ι.Χ. και σχολικών, καθώς και φορ-
τηγών Ι.Χ. οχηµάτων που κυκλοφορούν µέσα σε κλειστό
χώρο, εκκαθαρίζονται, όταν συµπληρωθούν είκοσι (20)
έτη διατήρησής τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών των Περιφερειών, την 31η Δεκεµβρίου του
ηµερολογιακού έτους. Στο µηχανογραφικό σύστηµα της
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών καταχωρού-
νται πριν από την εκκαθάριση, εφόσον δεν είναι ήδη κα-
ταχωρηµένα, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
β) αριθµός πλαισίου του αυτοκινήτου,
γ) ο τελευταίος κάτοχος του αυτοκινήτου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης των φα-
κέλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

Άρθρο 15
Αντικατάσταση της παρ. 7

του άρθρου 114 του ν. 4070/2012

Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο όρος «Πρατήρια παροχής Καυσίµων και Ενέργει-
ας» περιλαµβάνει τα αµιγή ή µικτά πρατήρια υγρών καυ-
σίµων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσµένου φυσικού αε-
ρίου (CNG), υπό  οποιονδήποτε  συνδυασµό  αυτών. Τα
πρατήρια αυτά µπορεί να διαθέτουν σε διερχόµενα τρο-
χοφόρα οχήµατα, πλέον των παραπάνω καυσίµων, αυ-
τούσια βιοκαύσιµο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), η-
λεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς ε-
ναλλακτικούς τύπους  καυσίµων. Με  απόφαση  των  Υ -
πουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η οποία
εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές προδιαγραφές:
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 α) για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσω-
ρευτών ηλεκτροκίνητων οχηµάτων στα υφιστάµενα ή υ-
πό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίµων και Ε-
νέργειας», στους υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση στε-
γασµένους και υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει,
στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρη-
σης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτο-
ποδηλάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 78/1988,
όπως ισχύει, στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση δηµό-
σια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.,
β) για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής εναλλα-

κτικών τύπων καυσίµων, όπως βιοκαυσίµων και υδρογό-
νου, στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια πα-
ροχής Καυσίµων και Ενέργειας».»

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α. Στην αρχή της παραγράφου 2 η φράση «Οι πινακί-

δες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 µέχρι Κ-41)» αντικαθίστα-
ται µε τη φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1
µέχρι Κ-42)».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2, µετά την πινακίδα α-

ναγγελίας κινδύνου Κ-41, προστίθεται πινακίδα αναγγε-
λίας κινδύνου ως εξής:

«Κ-42 Κίνδυνος λόγω οµίχλης».
2. Στο Κεφάλαιο Ι «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥ-

ΝΟΥ (Κ)» του Πίνακα Σχεδίων πινακίδων σήµανσης οδών
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57),
όπως ισχύει , µετά την  πινακίδα  αναγγελίας  κινδύνου
Κ-41, προστίθεται  πινακίδα  αναγγελίας  κινδύνου  ως
εξής:

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012
(Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Για ανανέωση άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση
του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την ο-
ποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση πριν από τη λήξη ι-
σχύος της, στην περίπτωση αδυναµίας άµεσης εξέτασης
από Δευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και µόνο
λόγω της συµπλήρωσης της προαναφερόµενης ηλικίας,
παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγοριών της ά-
δειας οδήγησης  έως  και  έξι  (6) µήνες µε την  έκδοση
σχετικής βεβαίωσης από την αρµόδια Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει µόνο
για οδήγηση οχήµατος εντός της ελληνικής επικράτει-
ας.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) κα-
ταργείται.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής πε-
ριόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες
για τις δηµόσιες οδικές µεταφορές καθορίζονται ως ε-
ξής:
α. Διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
β. Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Οι επιχειρήσεις  που  έχουν  άδεια  να  διεξάγουν  διε -

θνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν το δικαί-
ωµα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές, µε την
ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές µε-
ταφορές έχουν δικαίωµα να διεξάγουν και διεθνείς µε-
ταφορές.»

3. Η  περίπτωση  γ΄  της  παρ . 7 του  άρθρου  2 του
ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής που
δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και οι ο-
ποίες µπορούν να λειτουργούν µε τη µορφή αυτή για
διάστηµα δέκα (10) ετών από τη λήξη της µεταβατικής
περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 προστίθε-
νται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. «Παλαιός µεταφορέας» για την εφαρµογή αυτού
του νόµου είναι:

(α) Η µεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυ-
κλοφορίας ΦΔΧ στο όνοµά της κατά τη λήξη της µεταβα-
τικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1.

(β) Η µεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη
φορά άδεια ΦΔΧ µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου
του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται αποκλειστι-
κά από παλαιούς µεταφορείς ή προέρχεται από αλλαγή
επωνυµίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, µετατροπή, συγχώ-
νευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά παλαι-
ών µεταφορέων.

(γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά ά-
δεια ΦΔΧ µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου του
άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής,
δωρεάς εν ζωή και µεταβίβασης από συγγενή εξ αίµατος
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 ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθµού ή σύζυγο είτε λόγω κλη-
ρονοµίας.»

11. «Νέος µεταφορέας» για την εφαρµογή αυτού του
νόµου είναι η µεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια
κυκλοφορίας ΦΔΧ για πρώτη φορά µετά τη λήξη της µε-
ταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και
δεν ανήκει στις κατηγορίες µεταφορικών επιχειρήσεων
της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.»

5. Το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 5
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ

1. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιό-
δου δεν χορηγούνται άδειες ΦΔΧ του άρθρου 4 αλλά νέ-
ες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ («αρχική χορήγηση ΦΔΧ»)
στις µεταφορικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγρα-
φος 7. Οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρ-
θρου εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών
της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης,
µε την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
α) Για νοµικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού

της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό
µεταβολών από  την  αρµόδια  υπηρεσία , καθώς  και  τα
Φύλλα Εφηµερίδας της  Κυβερνήσεως  όπου  έγιναν  οι
προβλεπόµενες από το νόµο δηµοσιεύσεις ανάλογα µε
τον τύπο της εταιρείας.
β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλµατος  οδικού  µεταφο-

ρέα σύµφωνα  µε τον  κανονισµό  1071/2009/ΕΚ και  το
π.δ. 346/ 2001.
γ) Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώ-

ρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχηµάτων τους, σύµφωνα µε τον Κανο-
νισµό 1071/2009/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1.
δ) Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής της εισφοράς της

παραγράφου 2.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύ-
ψος της εισφοράς υπέρ του Δηµοσίου για τη χορήγηση
των νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου,
επιβάλλεται δε µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια και
δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για
την αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και το ύψος
της οικονοµικής επιφάνειας του οδικού µεταφορέα για
την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων για τους παλαιούς και τους
νέους µεταφορείς, καθώς και για κάθε κατηγορία µετα-
φορικής επιχείρησης.»

6. Το άρθρο 3 παρ. 3, το άρθρο 6, το στοιχείο β΄ της
παρ. 10 του άρθρου 14 και η παρ. 11 του άρθρου 14 του
ν. 3887/2010 καταργούνται.

7. Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν
από τη Διεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υ-
πουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατ ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 παύουν αυτοδι-
καίως να ισχύουν από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανά-
κλησής τους. Η εισφορά που καταβλήθηκε για την έκδο-
ση της ΑΟΜ δεν επιστρέφεται. Εκκρεµείς αιτήσεις για
ΑΟΜ δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά που καταβλή-

θηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, µε αίτησή του, από
την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Μέχρι την
έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 3
του ν. 3887/2010, όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα
νόµο, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ο-
δικού µεταφορέα σε νέους µεταφορείς εξακολουθεί να
εφαρµόζεται η  Β 1/13082/1410/2012 απόφαση  του  Υ -
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 888).
Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί από νέους
µεταφορείς στις Υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρει-
ας σύµφωνα µε τη Β1/13082/1410/2012 ως άνω υπουργι-
κή απόφαση , εξακολουθούν  να  ισχύουν, σύµφωνα  µε
τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονοµι-
κής επιφάνειας του οδικού µεταφορέα.

8. Οι  εκτιµητικές  επιτροπές  του  άρθρου  7 του
ν. 3887/ 2010 παύουν να λειτουργούν από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος. Η εκτίµηση της αξίας των εισφορών
σε είδος κατά τη σύσταση µεταφορικής εταιρείας και σε
κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της πραγµατο-
ποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δικαίου των εται-
ρειών που έχουν εφαρµογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκ-
κρεµείς αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίµησης, για τις
οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών
κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, διεκπεραιώνονται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
από την εκτιµητική επιτροπή στην οποία υποβλήθηκε η
αίτηση.

9. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη της
µεταβατικής περιόδου  του  άρθρου  14 παρ . 1 του
ν. 3887/2010, οι εγκρίσεις λειτουργίας των Ιδιότυπων
Μεταφορικών Εταιρειών  (ΙΜΕ) του  άρθρου  3 του
ν. 383/1976 (Α΄ 182) που λειτουργούσαν κατά την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 3887/2010 ανακαλούνται υποχρεωτικά
από την υπηρεσία που τις εξέδωσε. Στο διάστηµα αυτό,
οι ΙΜΕ µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν µε την ί-
δια νοµική µορφή και µε τους όρους της σύστασης και
της έγκρισης λειτουργίας τους. Για κάθε θέµα που σχετί-
ζεται µε τη λειτουργία τους εξακολουθούν να εφαρµό-
ζονται για το διάστηµα του πρώτου εδαφίου οι διατάξεις
του ν. 383/1976 και των κανονιστικών αποφάσεων που
είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010. Στο διά-
στηµα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η είσοδος και έ-
ξοδος εταίρων και οχηµάτων στις ΙΜΕ, που λειτουργού-
σαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, αλλά δεν
επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία νέων ΙΜΕ.

10. Η παρ. 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων   και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει, και
η παρ. 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτι-
κών και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (κ.ν. 3584/ 2007, Α΄
143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο
δηµοσίας χρήσεως ή να εκµεταλλεύεται αυτό µε εκµί-
σθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε µε γονική παροχή
είτε λόγω κληρονοµικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν
ζωή από  συγγενή  εξ  αίµατος  ή  εξ  αγχιστείας  έως  β΄
βαθµού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα τεχνι-
κής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφο-
ρίας και την εκµετάλλευση δηµοσίας χρήσης αυτοκινή-
του στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»
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 Άρθρο 19
Ρυθµίσεις θεµάτων συστήµατος εισροών – εκροών

Για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων των πρατηρίων, ό-
που εγκαθίσταται το ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών –
εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρµό-
διες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι-
φερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ο-
ποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρε-
σία ούτε και αυτής της δόµησης ή έγκρισης εργασιών µι-
κρής κλίµακας ή έγγραφης ενηµέρωσης των εργασιών.
Ο αριθµός  εγκατεστηµένων  δεξαµενών  και  η  ακριβής
χωρητικότητα που προκύπτει µετά την εφαρµογή του ο-
λοκληρωµένου συστήµατος εισροών – εκροών, δηλώνε-
ται και αναφέρεται στη νέα άδεια λειτουργίας του πρα-
τηρίου υγρών καυσίµων, µε την οποία γίνεται και υπαγω-
γή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφω-
να µε τα  αναφερόµενα  στην  κ.υ.α . 46537/2013 (Β΄
2036).

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2912/2001

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5
του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη αυτής διορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων.»

Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3913/2011

Στο άρθρο 23 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) η υφιστάµενη
παράγραφος αριθµείται ως 1 και προστίθεται παράγρα-
φος 2 ως εξής:

«2. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν ισχύει στους ελληνικούς
αερολιµένες, στους οποίους Οργανισµός Διαχείρισης
(κατά την έννοια του Βασικού Κανονισµού Επίγειας Εξυ-
πηρέτησης) δεν  είναι  η  Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπο -
ρίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4155/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4155/2013 (Α΄120) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η επιβολή διοδίων τελών επί του αυτοκινητοδρό-
µου της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός αποτυπώνεται στο
παράρτηµα Α του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), καθώς και επί
των καθέτων αυτού οδικών αξόνων µεταξύ των ανισόπε-
δων κόµβων (Α/Κ): (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό
Σταθµό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως
το Μεθοριακό  Σταθµό  Προµαχώνα  και  (γ) Α/Κ  Χαλά -
στρας έως τον Μεθοριακό Σταθµό Ευζώνων, πραγµατο-
ποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω
απόφαση καθορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθ-
µών διοδίων, το ύψος των επιβαλλοµένων διοδίων τελών
ανά κατηγορία οχηµάτων και ανά σταθµό διοδίων, ο τρό-
πος είσπραξης κατά ΚΕΔΕ και ο χρόνος έναρξης είσπρα-
ξης των τελών.»

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1943/1991

Στο άρθρο 87 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) προστίθεται πα-
ράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ειδικά, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας επιτρέ-
πεται να συµµετέχει από κοινού µε την Επαγγελµατική –
Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχα-
νικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) και µε φορείς του Δηµοσίου ή του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε ερευνητικά και εκπαιδευτι-
κά ιδρύµατα σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπούς:
α) τη σύνταξη κανονισµών και προδιαγραφών, τιµολο-

γίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, τεχνικών εργασιών,
υλικών, συσκευών και συστηµάτων, καθώς και τη συγκέ-
ντρωση και διαπίστωση τιµών της αγοράς,
β) τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της

έρευνας και καινοτόµων τεχνολογιών µε τη παραγωγή,
γ) την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ε-

λέγχων, αδειοδοτήσεων, οργάνωσης, µηχανισµών πρό-
ληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών,
δ) τη λειτουργία και την αναβάθµιση ψηφιακών συστη-

µάτων µεγάλης κλίµακας,
ε) την πιστοποίηση φυσικών και νοµικών προσώπων, ε-

γκαταστάσεων και κατασκευών συναφών µε την τεχνι-
κή, επιστηµονική, κατασκευαστική και βιοµηχανική δρα-
στηριότητα και 
στ) την τήρηση Μητρώων φυσικών και νοµικών προσώ-

πων συναφών δραστηριοτήτων.
Τα προαναφερόµενα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαί-

ου υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους
που ασκείται απο τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό.
Με τις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγο-

νται οι συναφείς αρµοδιότητες άλλων φορέων.»

Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1486/1984

Στο άρθρο 6 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161) προστίθεται πα-
ράγραφος 6 ως εξής:

«6. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας δύναται να ι-
δρύει επιστηµονικά ή επαγγελµατικά Τµήµατα, µε σκο-
πούς σχετιζόµενους µε το τεχνικό δυναµικό της χώρας,
την τεχνική, επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετική
βιοµηχανική δραστηριότητα, τη µελέτη και αδειοδότηση
των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών. Στα επιστηµονικά και επαγγελµατικά
Τµήµατα δύναται να συµµετέχουν µέλη του Τ.Ε.Ε. και α-
ντεπιστέλλοντα µέλη, µη µέλη του ΤΕΕ, που έχουν άµε-
ση σχέση µε το αντικείµενο και το σκοπό του Τµήµατος.
Τα Τµήµατα διατηρούν µητρώα µελών. Οι αποφάσεις των
Τµηµάτων δεσµεύονται από το πρόγραµµα δράσης και
τον προϋπολογισµό τους που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. του
ΤΕΕ, το αργότερο ένα µήνα µετά την υποβολή του. Τα
Τµήµατα λειτουργούν σύµφωνα µε τον κανονισµό λει-
τουργίας τους. που έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ.
Με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να διεξάγονται
ταυτόχρονα µε τις εκλογές του ΤΕΕ και οι εκλογές των
επιστηµονικών του τµηµάτων, µε βάση τον κανονισµό ε-
κλογών του επιστηµονικού τµήµατος.»
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 Άρθρο 25
Τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 3419/2005

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) προστίθεται η φράση: «, κα-
θώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγε-
λίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/ 14.12.1926 προε-
δρικού διατάγµατος.».

2. Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 ει-
δικά για τις περιπτώσεις εταιρειών που ασκούν τεχνικό
έργο κατά τους ΚΑΔ του παραρτήµατος και εφόσον αυ-
τές αποτελούν µέλη µητρώων του ΤΕΕ και σε κάθε περί-
πτωση για τα νοµικά πρόσωπα που έχουν κατά το κατα-
στατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση µελετών,
σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 ως υπηρεσία
µίας στάσης ορίζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3669/2008

Μετά το άρθρο 107 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρ-
θρο 107Α ως εξής:

«Άρθρο 107Α
Ορισµός του TEE και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

ως υπηρεσίας µιας στάσης

1. Το ΤΕΕ και η Επαγγελµατική - Επιστηµονική Ένωση
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) δύ-
ναται, κατ ' επιλογή των ενδιαφεροµένων, να λειτουργεί
και ως  υπηρεσία  µιας στάσης  στη  συγκέντρωση  ηλε -
κτρονικά ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο των δικαιολο-
γητικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται
να υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στην αρµόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών επαγ-
γελµάτων (Δ15) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έρ-
γων κατά τις διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), του Μητρώου Εµπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ), του Μητρώου Μελετητών και Ε-
ταιρειών Μελετών, καθώς και άλλων Μητρώων σε συ-
νεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται η αµοιβή που θα καταβάλλεται
από τους ενδιαφερόµενους στο TEΕ ή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
για την παροχή των υπηρεσιών του, τα στοιχεία που υ-
ποβάλλονται στο TEΕ ή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ο τρόπος υ-
ποβολής τους, η οργάνωση των σχετικών βάσεων δεδο-
µένων του ΤΕΕ ή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., η διαδικασία αποστο-
λής των δεδοµένων από το ΤΕΕ ή την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στην
ως άνω αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΔΕ, η διαδικασία ενη-
µέρωσης των ενδιαφεροµένων και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια, καθώς και η ενδεχόµενη πρόσβαση µε ηλε-
κτρονικό τρόπο των φορέων που δηµοπρατούν έργα και
µελέτες, στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προ-
σκοµίζουν οι  συµµετέχοντες  στις  σχετικές  δηµοπρα -
σίες.»

Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002

και του ν. 4123/2013

1. Η  περίπτωση  Α΄  της  παρ . 4 του  άρθρου  6 του
ν. 3054/2002 (Α΄ 230) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Α. Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αρ-
γού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαµβάνεται: η
εµπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων, υγραε-
ρίων και ασφάλτου, καθώς και η εµπορία των προϊόντων
της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3054/2002 όπως ι-
σχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο εµπλεκόµενοι του ενεργειακού τοµέα, υποχρεού-
νται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά
νόµο αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά
µε την προµήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνη-
ση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τι-
µολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και
στατιστικά στοιχεία οικονοµικών όρων.
Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά, χρησιµοποιού-

νται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελ-
τίων του ενεργειακού τοµέα και το γενικότερο σχεδια-
σµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατά-
ξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανι-
σµού Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υ-
ποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόµενό τους,
η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.»

3. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43)
όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και µέχρι την 31η Μαρτίου 2014, δεν ε-
πιβάλλονται κυρώσεις στους υπόχρεους τήρησης αποθε-
µάτων έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του ν. 3054/2002 όπως ισχύουν, για
την µη τήρηση της υποχρέωσης του άρθρου 19 στα προϊ-
όντα των κατηγοριών IV, V και VI της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον αποδεδειγµένα
η υποχρέωση αυτή δεν µπορεί να τηρηθεί εξαιτίας έλλει-
ψης των κατάλληλα πιστοποιηµένων αποθηκευτικών χώ-
ρων.»

Άρθρο 28

Διατηρείται το δικαίωµα κυκλοφορίας ως Επιβατηγά
Δηµόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)- ΤΑΞΙ των οχηµάτων που κατά
παρέκκλιση, του εδαφίου ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 3109/2003 (Α΄ 38) ισχύει, ταξινοµήθηκαν µεταξύ των
ετών 2004 - 2007 από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου.
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 Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως , εκτός  εάν  ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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