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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

Παπάγου,

18 / 04 / 2016

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Β1 / οικ. 27850 / 1387
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΠΡΟΣ:

Π.∆.

ΚΟΙΝ.:

Π.∆.

101 91 Παπάγου
Πληροφορίες

: Α. Καραγιάννη

Τηλέφωνο

: 213 1308464

Fax

: 210 6508491

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόµου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015)

Σας κοινοποιούµε την παρ.1 του άρθρου 17 του Νόµου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015), µε
την οποία τροποποιήθηκε η παρ.3 του άρθρου 14 του Νόµου 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α’ / 2010). Με
την τροποποίηση αυτή η υποχρέωση αντικατάστασης των Φ∆Χ οχηµάτων µε άλλα νεότερης
κατηγορίας εκποµπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV σε περίπτωση µεταβίβασης, ισχύει µετά
την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου (δηλαδή από 27 Ιανουαρίου
2022).

Ο ∆ιευθυντής
Τρ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου

Συνηµµένα: Η παρ.1 του άρθρου 17 του Νόµου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015)
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Πίνακας ∆ιανοµής
ΠΡΟΣ:
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
2. ∆/νση Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών
3. ∆/νση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών
4. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (1)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΣΧΕΜ),
Πειραιώς 4, Αθήνα 10431

2.

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΦΑΕ),
Πατησίων 351 Αθήνα 11144

3.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ∆Χ ΤΟΥ Ν∆ 531/1970,
Γούναρη 21-23, Πειραιάς

4.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΠΟΕΜΙΦΑ),
Θηβών 219, Περιστέρι

5.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ "Ο Φίλιππος",
26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη 54642

6.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆Χ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ,
Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ 12462

7.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆Χ,
Μαιζώνος 45, Πάτρα

8.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής

9.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής

10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
3ο χλµ Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 60100 ΤΘ 97

11. Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι της
Χώρας)

Εσωτερική ∆ιανοµή
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικής Γραµµατέα
Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
∆ιεύθυνση Συνδυασµένων Μεταφορών (3)
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (1)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 129
17 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337
Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονο−
µικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθί−
στανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες
φράσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, η φράση «και θεµελι−
ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015, καθώς και
όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι
τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από
την υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά δικαιούνται:» αντικα−
θίσταται µε τη φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία
από 1.9.2015 και µετά δικαιούνται:».
β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η φράση «κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού» αντι−
καθίσταται µε τη φράση «κατά τις 19.8.2015».
γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περίπτωσης β΄
της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ−
ει, η φράση «που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτι−
κό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015» αντικαθί−
σταται µε τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχω−
ρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά».
δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως
ισχύει, η φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.1.2015» αντικαθίσταται µε τη
φράση «που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτι−
κό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν
τις 30.8.2015».

στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4336/2015 απαλείφεται η φράση «και
όχι πριν τις 31.8.2015».
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄120),
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015, κα−
θώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά.»
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210),
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση µέχρι και τις 18.8.2015
όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται στα−
διακά από την εποµένη της ηµεροµηνίας αυτής έως και
την 1.1.2022, στα προβλεπόµενα από τους κατωτέρω
πίνακες νέα όρια ηλικίας, µε την επιφύλαξη των διατά−
ξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»
4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 αντικαθί−
στανται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει µε
βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει
εφαρµογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και µετά και δεν έχουν
συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, λαµβανο−
µένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα µέχρι
τη συµπλήρωση του προαναφεροµένου ορίου ηλικίας
λαµβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα
έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων δεν
έχουν εφαρµογή για όσους είναι ανάπηροι µε ποσο−
στό αναπηρίας 67% και άνω και λαµβάνουν επίδοµα
ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του
π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαµβάνουν σύνταξη ως
παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των
διατάξεων των νόµων 1897/1990 (Α΄120) και 1977/1991
(Α΄ 185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή
και για όσους λαµβάνουν κατά µεταβίβαση σύνταξη
λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό
του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/
1973 (Α΄172) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων «ανα−
φοράς», µετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των
δεδοµένων» (data protection period) σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µειώνεται στο
50% της τιµής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της
περιόδου προστασίας των δεδοµένων» είτε στο µέσο
όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των κρατών − µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε το ποια είναι σε
κάθε περίπτωση η χαµηλότερη τιµή.
ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως
της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, διατηρούν το 65% της
τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, µετά τη λήξη της
«περιόδου προστασίας των δεδοµένων», όπως αυτή δι−
αµορφώνεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
15 Νοεµβρίου 2015. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
ορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179)
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 16
1. Μετά την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου
82 του ν. 4001/2011 (Α΄179), όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση β΄ ως εξής και αναριθµούνται οι επόµενες:
«(β) Όλοι οι Πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των οικια−
κών, που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών
περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Ατ−
τικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.»
2. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει
αναδροµικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4336/2015 (Α΄94).
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει, η φράση «του κατά περίπτω−
ση αρµόδιου ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου» αντικαθίσταται από τη φράση «του κατά περί−
πτωση αρµόδιου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
ή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου».
4. Στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011 όπως ισχύει, στην αρχή της πρότασης προ−
στίθεται η φράση «Για την τιµολόγηση της ∆ραστηριό−
τητας της ∆ιανοµής».
5. Η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 τροποποι−
είται ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι δι−
ατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζο−
νται όταν ο κάτοχος Άδειας ∆ιανοµής ή/και ο Κάτοχος
Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής ελέγχεται από
Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού αερίου ή
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία ελέγχει µέσω της συµµε−
τοχής της σε δίκτυα διανοµής αθροιστικά την εξυπηρέ−
τηση λιγότερων από 100.000 συνδεδεµένων Πελατών.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Κεφαλαίου Γ΄ της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του
ν. 4336/2015 τροποποιείται ως εξής:
«2. Εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του
Κανονισµού Τιµολόγησης για κάθε ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ο
οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο, η ∆ΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως ∆ιαχειριστή
του ∆ικτύου ∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Ατ−
τικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά
τους ως ∆ιαχειριστών των ∆ικτύων των αντίστοιχων
γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη
ΡΑΕ τα τιµολόγια µε βάση τα οποία εισπράττουν αντάλ−
λαγµα για τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής που παρέ−
χουν στους Χρήστες, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.
4 του άρθρου 88 του ν. 4001/ 2011, όπως τροποποιείται
δια του παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ− ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΑΣΑ
Άρθρο 17
1. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α΄174)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες
Φ∆Χ αυτοκίνητα που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να ισχύουν µε
τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση δέκα
ετών από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παρα−
γράφου 1, σε περίπτωση µεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί
τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατά
τους µε άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκ−
ποµπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την
ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις από
κληρονοµικά αίτια.»
2. α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του
ν. 3891/2010 (Α΄ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παροχή υπηρεσιών Υ∆Υ στις επιβατικές σιδη−
ροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020
ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Το συνολικό
ποσό αποζηµιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το ∆ηµόσιο για
την εκτέλεση υπηρεσιών Υ∆Υ 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 οποιαδήποτε αιτία που
σχετίζεται µε την αποζηµίωση του προηγούµενου εδα−
φίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν
το Ελληνικό ∆ηµόσιο.»
β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του
ν. 3891/ 2010 (Α΄188) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Η παροχή υπηρεσιών Υ∆Υ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για
τα έτη 2016 έως και 2020, διενεργείται, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου εκπροσωπουµένου από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε την οποία ορίζεται
µεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών,
τα δροµολόγια που καλύπτονται από τη σύµβαση, η
µεθοδολογία υπολογισµού της αποζηµίωσης της ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της
σύµβασης, οι µηχανισµοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό

