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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 
 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

'Άρθρο 1 
Κεραίες  

 1. Ορισµοί 
Α. Σταθµός: 'Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά 
των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για τη διεξαγωγή 
(διενέργεια) συγκεκριµένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονο-
µίας. Κάθε σταθµός χαρακτηρίζεrαι από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συµµετέχει και 
από το αν εiναι µόνιµος ή προσωρινός. 
3. Πάρκο Κεραιών: Καθορισµένcς ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δηµιουργία και 
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. 
Γ. ∆ιαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ανηλcµβάνει την 
οργάνωση και συντήρηση, καθώς κατ τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών. 
∆. Κατασκευή κεραίας: Το  σύστηµα των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µετά 
των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτηµάτων και παρελκοµένων. Τα παθητικά κάτοπτρα 
ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της 
κατασκευής κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. 
 2. ∆ηµιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά 
 Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθµού στην ξηρά, που χρησιµοποιείται για την 
εκποµπή ή/και λήψη ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας ή χρησιµοποιείται ως µέρος ενός 
συστήµατος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται 
από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: 
α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του 
Λιµενικού Σώµατος. 
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωµατικών αποστολών και 
ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή 
µεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει 
ότι επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοίας και εφόσον έχει χορηγηθεί 
εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή και λήψης. 
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί 
εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή και λήψης. 
δ) Οι κcτασκευές κεραιών σταθµών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον  πληρούν 
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στην οποία 
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περιλαµβάνεται περιγραφή της κατασκευής  κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που 
αναγράφεται στην άδεια. 
(ββ) Το υψηλότερο σηµείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) µέτρων 
από τη βάση της. 
(γγ) Η κεραία cπέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) µέτρα από το 
περίγραµµα του οικοπέδου. 
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης CΒ για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον 
πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
(αα) Για τους σταθµούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
(ββ) Το υψηλότερο σηµείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) µέτρων 
από τη βάση της. 
στ) Οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται. για χρήση εντός των κτιρίων. 
ζ) Οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση µεταφοράς δεδοµένων 
τοπικής εµβέλειας (π.χ. εντός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων. συγκροτηµάτων 
κτιρίων κ.λπ.). 
η) Οι κατασκευές κεραιών µόνο λήψης εκποµπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό. 
 Β. Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής, ο 
κάτοχος του σταθµού πρέπει να µεριµνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή 
της. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιµοποιούν από κοινού δύο ή 
περισσότεροι φορείς, η αiτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. 
 Γ. Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των 
ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής και λήψης, η συµµόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοϊας. 
 ∆. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η µορφή 
και το περιεχόµενο της αίτησης που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή υφιστάµενης 
κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η 
ακολουθούµενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των 
αποφάσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 124 
Α' ). 
 Ε. Για την εγκατάσταση σταθµών των εταιρειών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων των σταθµών 
ραδιοεπικοινωνίας, πάνω από το µέγιστο ύψος της περιοχής και µέσα στο ιδεατό στερεό της 
παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') και δοµικών κατασκευών (µεταλλικών 
πυλώνων, ιστών, δικτυωµάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκποµπής ή και λήψης 
ραδιοηλεκτρικών σηµάτων πάνω από το µέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής: 
α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια ουcόπεδα, σε δώµα κτιρίου, στο πέραν του, 
υποχρεωτικώς, αφηµένου τµήµατος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του 
κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη 
κλιµακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 
του ν. 1577/1985. 
β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: 'Όπως στην περίπτωση α’ , καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου 
εµβαδού 500 τετραγωνυcών µέτρων και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων 
τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων. 
 ΣΤ. Το εµβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώµα, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικό µέτρα και το ύψος του τα 2,40 µέτρα. 'Όταν αυτός 
τοποθετείται στο έδαφος, το εµβαδόν του δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά µέτρα 
και το ύψος του τα 3,5 µέτρα. 'Όταν ο οικίσκος τοποθετεtται στο δώµα και η κατασκευή 
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κεραίας είναι στο δώµα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του φρέατος 
ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στο συντελεστή δόµησης και συντελεστή όγκου του 
ουcοπέδου ή γηπέδου. 
 Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός 
σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 
4 του όρθρου 28 του ν. 1577/ 1985) και, κατ' εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων 
και περιορισµών, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των, κατά περίπτωση, αρµόδιων υπηρεσιών ή 
και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.). 
 Η. Για την τοποθέτηση, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτήν, των σχετικών 
εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η 
έκδοση οικοδοµικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων. Με την ίδια απόφαση µπορούν 
να καθορίζονται οι λεπτοµέρεcες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδοµικών εγκρίσεων και 
να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νοµάρχη των 
περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της 
πολεοδοµικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992. 
 Θ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων όλων των σταθµών και των κατασκευών κεραιών 
µε τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισµών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της 
πολεοδοµικής υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία 
και είναι δυνατή η σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές ανακαλέσουν τις άδειες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή διάταξη για οποιονδήποτε λόγο την άµεση διακοπή 
λειτουργίας των σταθµών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινω-
φελείς οργανισµούς του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αµελλητί 
την παροχή κάθε µορφής υπηρεσίας στους σταθµούς αυτούς. 
 Ι. Σης δηµιουργούµενες ως άνω εγκαταστάσεις λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης του 
κοινού, που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 'Έως 
την έκδοση της παραπάνω απόφασης ακολουθείται η µέχρι σήµερα διαδικασία. 
 ΙΑ. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 213 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: α) Να εκπέµπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης 470 έως 838 ΜΗΖ 
εκτός των διαύλων όπου εκπέµπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα µε 
βάση τη Συµφωνία της Στοκχόλµης (ν. 1552/1985 ΦΕΚ 90 Α'), αποκλειστικά από ένα µόνο 
δίαυλο ανά κέντρο εκποµπής, τον οποίο χρησιµοποιούσαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
της αντίστοιχης προκήρυξης και µόνο από εγκαταστάσεις εκποµπής που λειτουργούσαν 
νόµιµα κατά την ίδια ηµεροµηνία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µπορεί να επιτραπεί η 
µετεγκατάσταση ή η εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκποµπής εντός του ίδιου 
νοµού και σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, µε σκοπό την πληρέστερη και τεχνικά 
αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση. 
Εφόσον στους ανωτέρω σταθµούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. οι σταθµοί αυτοί οφείλουν 
να εκπέµπουν αποκλειστικά από τα κέντρα και τις θέσεις εκποµπής που προβλέπονται στις 
οικείες κανονιστικές διατάξεις. 
 Επίσης, δεν επιτρέπεται η παρεµβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων ∆υνάµεων, της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νοµίµως 
λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρεµβολή βεβαιωθεί µε τον 
προσφορότερο κατά την κρίση των αρµόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επυcοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης η άµεση διακοπή µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθµού 
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που προκάλεσε την παρεµβολή.  
 Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρµόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της 
ποινικής δίωξης του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/ 1995. 
 ΙΒ. 'Όλες οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος, υποχρεούνται σε αδειοδότηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για 
το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευσή του, οι κάτοχοι των κατασκευών 
κεραιών υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: 
α) Οι κατασκευές κεραιών που έχουν άδεια εγκατάστασης του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επυcοινωνιών σύµφωνα µε το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, όπως αυτό ισχύει σήµερα. 
β) Οι κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου. 
γ) Οι κατασκευές κεραιών των οποίων κάτοχοι είναι το ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δυcαίου. Για αυτές τις κατασκευές κεραιών θα πρέπει να γίνει καταγραφή εντός 
έτους, µε την υποβολή σχετικών δηλώσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες προς το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 3. Σήµανση κατασκευών κεραιών 
 Α. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί αρχείο όλων των κατασκευών 
κεραιών και για κάθε κατασκευή κεραίας εκχωρεί µοναδικό αριθµό εγγραφής της στο αρχείο 
αυτό. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιµοποιούν από κοινού δύο ή 
περισσότεροι φορείς, ο αποδέκτης του µοναδικού αριθµού εγγραφής κατασκευής κεραίας 
υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθµό και στους υπόλοιπους φορείς. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Μεταφορών και Εrnκοινωνιών καθορίζεται το σύστηµα δήλωσης των 
κεραιοσυστηµάτων από όλους τους κατόχους κατασκευών κεραιών και εκχώρησης των 
µοναδικών αριθµών.  Για κατασκευές κεραίας για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια κατ' 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992, όπως ισχύει σήµερα και µέχρι 
την εκχώρηση νέων αριθµών, ως αριθµοί εγγραφής των κατασκευών κεραιών θεωρούνται οι 
αριθµοί των αδειών. 
 Β. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτηµένη 
κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η 
επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο αριθµός εγγραφής κατασκευής κεραίας. 
 4. Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - Πάρκα κεραιών Α. 
 Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες 
τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, 
δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, εφόσον δεν προκαλείται 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζηµιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Νοµάρχη και µε την 
προϋπόθεση προσκόµισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης 
των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας. 
 Β. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς που 
έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως 
αντικείµενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα µε άδεια του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 Γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων 'Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης καθορίζονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δηµιουργίας 
πάρκων κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική 
τοποθέτηση των ποµπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών στα πάρκα αυτά. 
 ∆. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και 
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διαχειριστών πάρκων κεραιών, το σύστηµα εποπτείας των ραδιοεκποµπών, οι κανονισµοί 
λειτουργίας των πάρκων κεραιών, οι οικονοµικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων 
εγκατεστηµένων στα πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων 
κεραιών, οι λεπτοµέρειες για την κοινή χρησιµοποίηση κατασκευών κεραιών από πολλούς 
κατόχους σταθµών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατική λειτουργία 
των πάρκων κεραιών. Οι κάτοχοι των εγκατεστηµένων στα πάρκα κεραιών και σταθµών 
καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη που καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Ειδικά για τα ραδιοτηλεοπτικά πάρκα του Νοµού Αττικής, η ανάθεση του προηγούµενου 
εδαφίου µπορεί να γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των κειµένων διατάξεων, εφόσον 
συντρέχουν εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι σχετικοί µε την οµαλή και ιδίως ασφαλή 
λειτουργία του εθνικού αερολιµένα στην περιοχή Σπάτων. 
 Ε. Στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων (έργα-µελέτες Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων 
κεραιών, των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών και του συστήµατος εποπτείας της 
αγοράς και ελέγχου διακίνησης ασυρµατικών συσκευών και συσκευών που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των διατάξεων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
 5. Ποινές 
 Α. Η εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή/και λήψης , ραδιοσήµατος και κατασκευής 
κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθµού εκποµπής 
ραδιοσήµατος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύµατος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο 
οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθµό εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος µε ή χωρίς άδεια, η 
παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον 
απαιτείται, καθώς και η παρεµπόδιση ή παρενόχληση των αρµόδιων οργάνων να πραγ-
µατοποιήσου έλεγχο των σταθµών εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και των 
εγκαταστάσεων αυτών, ή η παροχή µε δόλο, εσφαλµένων πληροφοριών για την άσκηση του 
ελέγχου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή δύο εκατοµ-
µυρίων (2.000.000) έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών. Σε περίπτωση καταδίκης 
διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήµευση του εξοπλισµού του σταθµού και των 
συναφών εγκαταστάσεών του. 
 Β. Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη τιµωρείται όποιος προκαλεi επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις (παρεµβολές), διαπιστωµένες από την αρµόδια Αρχή, σε άλλο νόµιµο χρήστη, 
όπως και όποιος εκπέµπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για 
τη συγκεκριµένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε 
περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. 
Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισµός του σταθµού και οι συναφείς εγκαταστάσεις. 
Τα αδικήµατα των περιπτώσεων Α' και Β' θεωρούνται αυτόφωρα, σύµφωνα µε τους ορισµούς 
του άρθρου 242 του Κ.Π.∆. 
 Γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση 
των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κατόχους παράνοµων κατασκευών κεραιών στην ξηρά, 
διοικητικό πρόστιµο, ύψους από διακόσιες χιλιάδες (200.000) µέχρι και πέντε εκατοµµύρια 
(5.000.000) δραχµές. Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν έσοδα του ∆ηµοσίου. 
 ∆. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων οργάνων 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο υπέρ της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιdδες (50.000) µέχρι και ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν 
για την κατεδάφιση των κατασκευών µετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας 
των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί 
σήµανσης των κατασκευών κεραιών. 
 Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρµόδια 
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πολεοδοµική υπηρεσία ή µε πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνοµων ή µη 
λειτουργουσών κατασκευών κεραιών. 
 ΣΤ. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίµων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες 
ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Τυχόν επιβολή των προβλεπόµενων 
διοικητικών ή ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίµου. Εφόσον τα 
πρόστιµα κατατίθενται εντός µηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νοµαρχιακής 
απόφασης επιβολής τους, και µόνον τότε, µειώνονται αυτοµάτως κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%). Μετά την παρέλευση του µηνός η είσπραξη των προστίµων πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. 

 
Άρθρο 2 

Τροποποίηση του ν.δ. 1244/1972 και του ν. 2246/1994 
 

 1. Τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήµατα 
Στο άρθρο 15 του ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 
του ν.1780/1988 (ΦΕΚ 114 Α') προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής: 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται όλες οι 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές, µε κριτήρια, όπως το είδος των συσκευών, η δυνατότητα 
ελεύθερης εισαγωγής, διακίνησης, χρήσης των συσκευών κ.λπ.. Με όµοιες αποφάσεις του ο 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κατατάσσει τους διαφόρους τύπους 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις αντίστοιχες κατηγορίες, υιοθετεί αποφάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) σχετικά µε τηλεπικοινωνιακές συσκευές και 
συστήµατα και εκδίδει γενικές άδειες χρήσης ή απαλλάσσει ορισµένους τύπους 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών ή συστηµάτων από την υποχρέωση εκδόσεως αδειών για την 
εµπορική τους διακίνηση ή την κατοχή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία τους: 
  2. Κανονισµοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, 
ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CB 
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν.1780/1988, αντικαθίσταται ως εξής: 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονrαι οι κανονισµοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και 
πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CB, καθώς και 
άλλων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 
Στην απόφαση καθορίζονται: 
α. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθµών, τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και αναστολή 
της ισχύος των αδειών λειτουργίας. 
β. Τα προσόντα των υποψηφίων και τα των εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων 
ραδιοερασιτεχνών. 
γ. Οι κατηγορίες των πτυχίων ραδιοερασιτεχνών. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται, 
µεταξύ άλλων, ανάλογα µε την υποχρέωση γνώσης ή όχι µορσικής τηλεγραφίας και µπορούν 
να τροποποιούνται ανάλογη µε συστάσεις εναρµόνισης, που εκδίδονται από τα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
δ. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν τα χαρακτηριστικά κλήσεως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των σταθµών, συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιών τους. 
ε. Τα των ψηφιακών, δορυφορικών και τηλεοπτικών επικοινωνιών των ραδιοερασιτεχνών. 
στ. Το σύστηµα αδειοδότησης ή αναγνώρισης αδειών αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών ή 
χρηστών CB, καθώς και της αδειοδότησης για την προσωρινή χρήση ειδικών ραδιοδικτύων ή 
και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων από αλλοδαπούς. 
ζ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας των σταθµών. 
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η. Οι κατηγορίες ασυρµατικών συσκευών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
κανονισµών λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων. 
θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 3.  Άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών 
Στο όρθρο 2 του ν.δ. 1244/1972 προστίθεται παρ. 5, ως εξής: 
 5. Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στους οποίους έχει χορηγηθεί χαρακτηριστικό κλήσεως, 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών 
συσκευών ασυρµάτου εγκεκριµένου τύπου. 
 4. Τέλη λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων 
Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972 αντικαθίσταται ως εξής: 
10. Για τη λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων καταβάλλονται τέλη. Με κοινές αποφάσεις 
τους, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Οικονοµικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζουν: 
α. Το σύστηµα είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
β. Το ύψος των τελών για τις διάφορες κατηγορίες των ειδικών ραδιοδικτύων, λαµβάνοντας 
υπόψη τον αριθµό χρησιµοποιούµενων διαύλων, τον αριθµό των σταθµών, το είδος της 
επιτελούµενης επικοινωνίας και τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας: 
 5. Κατάργηση διάταξης 
Από την ηµεροµηνία εφαρµογής του νέου συστήµατος είσπραξης τελών, που καθορίζεται 
στην προηγούµενη παράγραφο, καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.δ.1244/1972. 
Επίσης, καταργείται κάθε άλλη διάταξη του ανωτέρω νόµου µε την οποία εµπλέκεται ο 
Ο.Τ.Ε. στη διαδικασία αδειοδότησης ειδικών ραδιοδικτύων και πειραµατικών σταθµών. 
  6. ∆ιοικητικά πρόστιµα για παραβάσεις του ν.δ. 1244/ 1972 
  Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 
1244/1972, στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών 
σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CΒ, καθώς και άλλων 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, επιβάλλονται υπέρ της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διοικητικά πρόστιµα ύψους από είκοσι χιλιάδες 
(20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών 
προστίµων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Τυχόν άσκηση προβλεπόµενων διοικητικών ή ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του προστίµου. Εφόσον τα πρόστιµα κατατίθενται εντός µηνός από την έκδοση της 
σχετικής νοµαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και µόνον τότε, µειώνονται αυτοµάτως κατά 
τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του µηνός, η είσπραξη των προστίµων πραγ-
µατοποcείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. 
  7. Για κάθε παράβαση της αριθµ. 60600/23.4.1993 (ΦΕΚ 280 Β7 απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οικείος Νοµάρχης µε απόφασή 
του επιβάλλει µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, ως διοικητική κύρωση, προκειµένου 
µεν για επιχειρήσεις, χρηµατική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) µέχρι τριών 
εκατοµµυρίων (3.000.000) δραχµών και προαιρετική παύση λειτουργίας της επιχείρησης 
µέχρι τρεις (3) µήνες, προκειµένου δε για ιδιώτες, χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων 
(50.000) µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχµών. 
  Ειδικά για το Νοµό Αττικής, οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, της οποίας η άσκηση δεν αναστέλλει 
την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ως άνω ποσα διπλασιάζονται. 
  8. Κατάργηση υποβολής Πιστοποιητικών Ποινικών Μητρώων 
Καταργείται η υποχρέωση υποβολής Πιστοποcητικών Ποινικού Μητρώου ως απαραίτητου 
δικαιολογητικού για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών σταθµών ασυρµάτου του ν.δ. 
1244/1972, καθώς και κάθε σχετικός όρος έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών αυτών που 
αναφέρεται σε καταδίκη ή δίωξη των κατόχων ή των υπευθύνων των σταθµών αυτών για 
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έγκληµα που κωλύει σύµφωνα µε τον  Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υ-
παλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. το διορισµό σε δηµόσια υπηρεσία. 
 9. Τροποποίηση του ν. 2246/1994 
  Α. Στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου 8 της παρ. 1 του άρθρου ∆εύτερου 
του ν. 2246/ 1994 (ΦΕΚ 172 Α') προστίθενται οι λέξεις και Ταχυδροµείων . 
  Β. Στο τέλος της υποπαραγράφου 1α του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου ∆εύτερου 
του ν. 22461994 προστίθεται η φράση “Μέχρι την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθµοδότησης τους αριθµούς εκχωρεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών”. 
  Γ. Η υποπαράγραφος γ' του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου ∆εύτερου του ν. 2246/ 
1994 καταργείται. ∆. Στο τέλος του εδαφίου Ζ' της παρ. 8 του άρθρου 
∆εύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: “Μέχρι την έκδοση της παραπάνω 
απόφασης τούτο διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. µε aποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για τους σκοπούς του εδαφίου Η' της παρούσας παραγράφου και του εδαφίου 
Β' της παρ. 1 του όρθρου ∆εύτερού” . 
  Ε. Το εδάφιο Ο' της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α’) αντικα-
θίσταται ως εξής: 
Ο. Ο Υπουργός Μεταφορών και Εrnκοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ, ως προς τη σκοπιµότητα των αδειών αυτών, σε δηµόσιες 
υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δηµόσιες 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά 
είναι µεµονωµένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται µε το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.  
  Εφόσον τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες, θα 
καταβάλλονται τέλη σύµφωνα µε το εδάφιο ∆' της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 
  Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται τα δίκτυα δηµοσίων υπηρεσιών. 
  Όταν η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκµετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωµένες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της 
παρούσας παραγράφου. 
 10. Ραδιοερασιτεχνικές άδειες και άδειες ραδιοσταθµών CB 
  Η διάρκεια ισχύος των ραδιοερασιτεχνικών αδειών και των ραδιοσταθµών ζώνης 
συχνότητας πολιτών (CB) ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Για την απόκτηση ραδιοερασιτεχνικής 
άδειας Γ' κατηγορίας οι ενδιαφερόµενοι, εκτός των άλλων προσόντων που ορίζονται από το 
ισχύον νοµικό καθεστώς, πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας 
τους και να έχουν αποδευcπκό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο. Με απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. καθορίζονται τη ανώτατα όρια εκποµπής ισχύος 
για ης διάφορες κατηγορίες των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. 

 
Άρθρο 3 

 Αλλαγή και διαχείριση καταλυτικών µετατροπέων 
 

 1. Καθιερώνεται σύστηµα ελέγχου, αλλαγής και διαχείρισης των απενεργοποιηµένων 
καταλυτικών µετατροπέων (Κ.Μ.) των αυτοκινήτων. 
  2. Απενεργοποιηµένος χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός µετατροπέας ενός αυτοκινήτου, 
του οποίου τα λοιπό συστήµατα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά, όταν δεν µειώνει 
αποτελεσµατικά τους εκπεµπόµενους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα 
όρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 'περί µέτρησης καυσαερίων' για την κατά 
περίπτωση κατηγορία αυτοκινήτου. 
  3. Αλλαγή του Κ.Μ, ενός αυτοκινήτου είναι η αντικατάστασή του µε άλλον 
καινούργιο, του οποίου ο τύπος είναι εγκεκριµένος για το υπόψη αυτοκίνητο, σύµφωνα µε 
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την ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Κανονισµό 103 της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., είτε ως 'αρχικός καταλυτικός µετατροπέας' είτε ως 
'καταλυτικός µετατροπέας αντικατάστασης'. 
  4. Η αλλαγή των απενεργοποιηµένων Κ.Μ. των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, καθώς και η εκ των υστέρων τοποθέτηση Κ.Μ. ή φίλτρου ενεργού άνθρακα σε 
αυτοκίνητα µη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνονται µόνον από τα εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία χορήγησης Κ.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιηθεί για την εργασία αυτήν. Με απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
λοιπές λεπτοµέρειες για τη χορήγηση της πιστοποίησης. 
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στα πιο πάνω συνεργεία, όταν αντικαθιστούν 
Κ.Μ. µε άλλους µη καινουργείς ή µη εγκεκριµένου τύπου, καθώς επίσης όταν παραβιάζουν 
εν γένει την ισχύουσα νοµοθεσία. 
  5. Οι απενεργοποιηµένοι Κ.Μ. χαρακτηρίζονται ως ειδικού τύπου στερεά απόβλητα 
και επιβάλλεται η συγκέντρωση και η διαχείρισή τους. 
  Τους απενεργοποιηµένους Κ.Μ. συγκεντρώνουν τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων τα οποία προβαίνουν στην αντικατάστασή τους. 
  Οι συγκεντρωµένοι Κ.Μ. παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα 
του έτους, σε εταιρίες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών µετατροπέων και σε 
δηµόσιους φορείς που ορίζονται προς τούτο. 
  Τα συνεργεία αντικατάστασης Κ.Μ., οι εταιρείες συγκέντρωσης και διαχείρισης 
καταλυτικών µετατροπέων και οι δηµόσιοι φορείς που ορίζονται για τη συγκέντρωση και 
διαχείρισή τους, τηρούν ειδικά βιβλία µε σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθιστάµενων και των 
νέων καταλυτικών µετατροπέων να µπορεί να ελέγχεται από τις αρµόδιες αρχές. 
  Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση. αρµόδιου 
Υπουργού, ορίζονται οι δηµόσιοι φορείς που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και διαχείριση 
των καταλυτικών µετατροπέων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών συγκέντρωσης και διαχείρισης των Κ.Μ., ο τρόπος 
συγκέντρωσης, διαχείρισης και ελέγχου των Κ.Μ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 
'Αρθρο 4 

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων 
 

  1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων καυσίµων ή 
σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων ή η προσθήκη 
αντλιών καυσίµων σε υφιστάµενους σταθµούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή 
των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: 
κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της 
οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, 
Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουµένων των χρήσεων 
γραφείων και ξενοδοχείων. 
  Σταθµοί αυτοκινήτων, υπαγόµενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, για τους 
οποίους έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για κατ' αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση άδειας 
ίδρυσης, συνεχίζουν και προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου, µόνο ως προς το µέρος του 
σταθµού και των τυχόν εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού (πλυντήρια, λιπαντήρια) και όχι 
των αντλιών καυσίµων. 
  Σταθµοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και 
η άδεια ίδρυσης µε αντλίες καυσίµων, δύνανται να εφοδιασθούν µε άδεια λειτουργίας, µόνο 
καθ' ο µέρος αυτή αφορά στη στάθµευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην 
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των αντλιών καυσίµων ή εφοδιάζονται µε πλήρη άδεια λειτουργίας, η οποία συµπεριλαµβάνει 
και τις αντλίες καυσίµων, εφόσον προ της χορηγήσεώς της ληφθούν τα µέτρα που 
προβλέπονται από τα εδάφια 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι 
σταθµοί αυτοί, µετά τη χορήγηση της πλήρους άδειας λειτουργίας τους, υποχρεούνται στην 
τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το εδάφιο 4.5 της παραγράφου 4 και από 
τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Η λήψη των µέτρων των παραγράφων 4. 5 
και 6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και για νεοϊδρυόµενους σταθµούς ή πρατήρια 
κάτωθεν γραφείων και ξενοδοχείων. 
  2. Υφιστάµενα πρατήρια καυσίµων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε 
ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, αποµακρύνονται εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτός 
αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσµίας, µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής, 
υλοποιηθούν τα µέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου. Κατά το ως άνω µεταβατικό διάστηµα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει 
µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφερθέντα 
µέτρα. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασµένη µε άδεια λειτουργίας πρέπει να 
τοποθετήσουν σε όλες τις αντλίες καυσίµων, εντός έξι (6) µηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας 
(shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίµου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης 
αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήµατος επί αυτής. Η τοποθέτηση των 
παραπάνω βαλβίδων στις αντλίες καυσίµων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν 
άδεια ίδρυσης ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης ή πρόκειται να ιδρυθούν 
εφεξής. 
  Για υφιστάµενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενοδοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 
  3. Υφιστάµενοι σταθµοί µε αντλίες καυσίµων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια όπου 
στους υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται κατοικίες. καταστήµατα, εκπαιδευτήριο, νο-
σηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας. γηροκοµεία, θέατρα ή κινηµατογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, 
οφείλουν να
αποµακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή απενεργοποιήσουν τις δεξαµενές 
καυσίµων, εντός ενός (1) έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου, εκτός αν προ της 
παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσµίας, µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχής, υλοποιηθούν 
τα µέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον 
η άδεια του σταθµού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, αυτή ανανεώνεται 
µόνο καθ' ο µέρος αφορά το σταθµό και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις του και όχι 
για τις αντλίες καυσίµων. 
  4. Οι σταθµοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και µε τις αντλίες καυσίµων, εφόσον, µετά 
από έγκριση της αρµόδιας αρχής, ληφθούν όλα τα ακόλουθα πρόσθετα µέτρα: 
  4.1. Να τοποθετήσουν εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα 
Ανάκτησης Ατµών βενζίνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της 
10245/713/97 κ.υ.η. (ΦΕΚ 311 Β') 'Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της 
από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων. 
  4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίµων πρέπει, εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος, να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να 
διακόπτεται η ροή του καυσίµου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βιαίας αποκόλλησης της αντλίας 
λόγω πρόσκρουσης οχήµατος επί αυτής. 
  4.3. Στο χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και ειδικότερα επάνω από τις αντλίες 
καυσίµων τοποθετείται, εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, σύστηµα 
ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρµογής κατάλληλου πυροσβεστικού 
υλικού, το οποίο Θα λειτουργεί είτε αυτόµατα είτε και χειροκίνητα, µε κοµβία λειτουργίας, 
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τα οποία ενεργοποιούνται από δύο (2) τουλάχιστον σηµεία, το ένα στο χώρο ανεφοδιασµού 
των οχηµάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης. 
  4.4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαµενών καυσίµων τοποθετείται, εντός ενός (1) 
µηνός από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, 
χωρητικότητας 25 kgs. 
  4.5. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος το πιστοποιητικό πυρασφάλειας θα 
ανανεώνεται κάθε έξι (6) µήνες για τους σταθµούς και κάθε τρία (3) έτη για τα πρατήρια και 
κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσκόµισης του πιστοποιητικού, η αρµόδια 
υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
  Τα ως άνω µέτρα των εδαφίων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να ,λάβουν και οι σταθµοί 
αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων; αµιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθµοί που 
στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιµοποιούνται είτε ως χώροι 
στάθµευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθµού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια). 
  5. Για τους σταθµούς και τα πρατήρια της προηγούµενης παραγράφου απαγορεύεται 
οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων, εάν αυτή 
προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
  Στους σταθµούς της κατηγορίας αυτής οι υπό του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 455/1976 
(ΦΕΚ 169 Α'), όπως ισχύει, προβλεπόµενες επιθεωρήσεις, διενεργούνται υποχρεωτικώς ανά 
διετία. Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας 
από ∆ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών. Η µελέτη εγκρίνεται από την αρµόδια κατά 
τόπου Πυροσβεστική Αρχή. 
  Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωµατικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόµενο Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή. 
  Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι τριετής. 
  Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν 
αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην Αρχή που 
είναι αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 
  Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων οι υπό του άρθρου 21, παρ. 9 του β.δ. 465/ 1970 
(ΦΕΚ 150 Α') και του άρθρου 20 του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α'), όπως αυτά ισχύουν, 
προβλεπόµενες επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία. 
  6. Εντός δύο (2) ετών από της δηµοσιεύσεως της απόφασης της επόµενης 
παραγράφου, µε µέριµνα των εκµεταλλευτών τους, θα πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής έλεγχος 
των πινάκων, διακοπτών, καλωδιώσεων, των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης δεξαµενών 
και της εν γένει ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων και 
σταθµών αυτοκινήτων, ο οποίος Θα επαναλαµβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους 
σταθµούς µε αντλίες καυσίµων και ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθµούς, εκδιδοµένης 
σχετικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 
  7. Οι λεπτοµέρειες σχετικό µε τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και δ του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεl εντός εξαµήνου από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος. 

 
Άρθρο 5 

Ρυθµίσεις θεµάτων εµπορευµατικών µεταφορών 
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  1. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
'7. Μεταφορικές επιχειρήσεις και µεµονωµένοι οδικοί µεταφορείς, κάτοχοι Φ.∆.Χ. 
αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών τροφίµων, βυτιοφόρων µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων, υπαγόµενων στη συµφωνία ADR και µεταφοράς αυτοκινήτων 
(αυτοκινητοφόρων), δύνανται να διενεργούν Εθνικές και ∆ιεθνείς µεταφορές'. 
  2. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 7 τoυ ν. 2465/1997 Θέµατα αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής: 
 'Το διοικητικό πρόστιµο για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι: 
α. Για την υποπερίπτωση αα' ποσό 30.000 δρχ. ανά τόννο µικτού βάρους των οχηµάτων 
αυτών. 
β. Γιο την υποπερίπτωση ββ' ποσά 15.000 δρχ. ανά τόννο µικτού βάρους των οχηµάτων 
αυτών'. 
  3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1959/ 1991 προστίθεται νέο εδάφιο που 
έχει ως εξής: 
  'Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης, µικτού βάρους µέχρι 2.500 χιλιόγραµµων, στους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, 
εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρµοδίως γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε γεωρ-
γική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του ∆ηµοσίου, 
εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε 
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης'. 
  4. Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 του β.δ. 28111973 
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 803/1978 καc το άρθρο 4 του ν.1959/1991, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  1. Πέραν των προβλεπόµενων ελέγχων του άρθρου 8 του ν. 2465/ 1997, όπως κάθε 
φορά ισχύει, οι έλεγχοι της νοµιµότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκποµπών 
καυσαερίων όλων των οχηµάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα 
µας, καθώς και της νοµιµότητας διενέργειας µεταφοράς µε αυτά, ανατίθενται και σε Μικτά 
Κλιµάκια Ελέγχου. Τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου 
Νοµάρχη µετά από πρόταση των αρµόδιων Υπηρεσιών και αποτελούνται από: 
α. ∆ύο εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ΚΤΕΟ της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας των οποίων ορίζεται επικεφαλής του Μικτού Κλιµακίου 
Ελέγχου. 
β. 'Έναν αστυνοµικό του Τµήµατος Τροχαίας ή της Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα 
Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιµενικού Σώµατος, κατά λόγο αρµοδιότητας. 
γ. 'Έναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κρtνεται 
απαραίτητη η συµµετοχή του. 
  Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σηµείο του χώρου αρµοδιότητας της οικείας Νοµαρχίας, 
ακόµη δε στους λιµένες και πλησίον των συνοριακών σταθµών. 
  Οι επιβαλλόµενες διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήµατος από έναν (1) έως έξι (6) µήνες και σε πρόστιµο υπέρ της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000) δραχµές. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ύψος του διοικητικού προστίµου 
µπορεί να ανέλθει µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών. Η 
διαπίστωση της παράβασης, ο καταλογισµός της ποινής και η επιβολή της, γίνονται από το 
Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου επί τόπου, αµέσως και µετά από ακρόαση του οδηγού του 
οχήµατος. Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος 
των Οδικών Μεταφορέων. 
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  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ε-
µπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το ύψος του προστίµου και ο χρόνος αφαίρεσης των 
στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τα 
όργανα και η διαδικασία επιβολής των µέτρων αυτών καt είσπραξης του προστίµου, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
  3. Στα µέλη των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), αποζηµίωση από τις πιστώσεις της Οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, ∆ηµόσιας 
Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας. 
  4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει κυρωθεί µε το ν. 
2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), δεν θίγονται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
  Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων θ’ και ι' της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, πέραν των προβλεποµένων στην παράγραφο 1' κυρώσεων, 
επιβάλλεται από την Υπηρεσία που τη χορήγησε και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της 
άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
  Η ίδια επιχείρηση ή πρόσωπο στερείται του δικαιώµατος απόκτησης νέας άδειας 
κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την οριστική αφαίρεση, έστω και εάν 
συντρέχουν οι νόµιµα προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. 
  5. Οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δύνανται να πραγµατοποιούνται και από τις 
υπηρεσίες Τροχαίας ή Λιµενικού Σώµατος κατά περίπτωση. 
  5. Το άρθρο 3 του ν.1010/1980 (ΦΕΚ 30 Α' 'περί ρυθµίσεως θεµάτων τινών διεθνών 
οδικών µεταφορών αντικαθίσταται ως εξής: 
'1. Επιτρέπεται η έλξη ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οδικών οχηµάτων από 
λιµάνια, σιδηροδροµικούς σταθµούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και 
αντίστροφα από ηµεδαπά ρυµουλκά δηµόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και 
διεθνών µεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον: 
α. Τα αλλοδαπά ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα είναι απογεγραµµένα σε χώρες µε τις 
οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συµφωνίες οδικών µεταφορών (µε τις οποίες παρέχεται η 
δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών µεταφορών µε ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα ο-
χήµατα). 
β. Τα αλλοδαπά, ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα είναι εφοδιασµένα µε άδεια 
κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και µε δελτίο τεχνικού ελέγχου. 
γ. Τα αλλοδαπά ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα, που προέρχονται από χώρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εφοδιασµένα και µε ελληνική διµερή άδεια ή άδεια Ε∆ΥΜ 
διενέργειας της µεταφοράς. 
δ. Τα ηµεδαπά ρυµουλκά οχήµατα εθνικών ή διεθνών µεταφορών είναι χαρακτηρισµένα ως 
ανεξάρτητες κυκλοφοριακές µονάδες και εφοδιασµένα µε ίδια άδεια κυκλοφορίας υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
ε. Τα αλλοδαπά ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα, που µεταφέρουν ευαλοίωτα ή 
επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που 
προβλέπεται από τις διεθνείς συµφωνίες ΑΤΡ και ADR αντίστοιχα. 
  2. Το έργο της έλξης του αλλοδαπού ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου από το 
ηµεδαπό ρυµουλκό, εκτελείται στο πλαίσιο σύµβασης ανάθεσης έργου µεταξύ της αλλοδαπής 
µεταφορικής επιχείρησης και της ελληνικής µεταφορικής επιχείρησης ή µεµονωµένου µε-
ταφορέα. 
  Ο τύπος της σύµβασης, η ελληνική Υπηρεσία στην οποία η σύµβαση αυτή θα 
κατατίθεται, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
  3. Το αλλοδαπό ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο απαγορεύεται να 
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χρησιµοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών'. 
 6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής 
καταβάλλεται το µισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου, που προβλέπεται 
σύµφωνη µε τις διατάξεις του ν.1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά 
καταβάλλονται, και' έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής: α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν µέχρι ένα εξάµηνο το έτος, β) το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25°/ο) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν µέχρι ένα 
τρίµηνο το έτος. 
  Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των 
συστηµάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισµού'. 
  7. Η παρ. β' του άρθρου 3 του ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α') και όπως συµπληρώθηκε µε την 
παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 
  'β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σηµείο, ευρισκόµενο εντός των ορίων του νοµού 
της διοικητικής µονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σηµείο όµορου νοµού και 
αντίστροφα. 
  Ως όµοροι νοµοί, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν 
κοινά χερσαία σύνορα. 
  Ειδικά για τις µεταφορές µεταξύ νησιών, ως όµοροι νοµοί θεωρούνται όλα τα νησιά 
που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά µεταξύ τους. 
  Επιτρέπεται η διενέργεια µεταφορών µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα της συγκεκριµένης 
κατηγορίας: 
1. Από το Νοµό Ευβοίας προς το Νοµό Αττικής και αντίστροφα. 
2. Από το Νοµό Πιερίας προς το Νοµό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα: 
8. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 
  '11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόµενης υπέρ 
του ∆ηµοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται 
αποκλειστικά και µόνο για τη µεταφορά και διανοµή πόσιµου νερού σε περιοχές που δεν υ-
δρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αµαξώµατος αποκοµιδής απορριµµάτων. Τα 
ανωτέρω απαλλασσόµενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του ∆ηµοσίου, φορτηγά 
αυτοκίνητα έχουν δικαίωµα κυκλοφορίας µόνο στο νοµό όπου βρίσκεται η έδρα της 
επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αµαξώµατος αποκοµιδής απορριµµάτων δύνανται να 
κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, µόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόµενη στο παρόν 
άρθρο εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισµοί, µε τους 
οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
  9. Τα τυποποιηµένα έγγραφα Cop DOC (conformity of production) προς πιστοποίηση 
των εκποµπών ρύπων του οξειδίου του αζώτου (ΝΟχ) του φορτηγού οχήµατος, όταν αυτό 
διέρχεται την Αυστρία, όπως προβλέπεται από το παράρτηµα 5 του πρωτοκόλλου (αριθ.9 της 
πράξης προσχώρησης της Αυστρίας στην Ε.Ε), χορηγούνται στους Έλληνες οδικούς 
µεταφορείς εµπορευµάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. 
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης. 
  10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 
2465/1997, προστίθεται νέο εδάφιο κ' που έχει ως εξής: 
'κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 
µικτού βάρους µέχρι 8.000 χιλιογράµµων στους έχοντες µελισσοκοµικές επιχειρήσεις, χωρίς 
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την προϋπόθεση πραγµατοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.1959/ 1991, όπως αυτές ισχύουν σήµερα'. 
  Με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών. 
  11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ενσωµατώνονται στην ελληνική 
νοµοθεσiα οι διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης µε τις οποίες ρυθµίζονται όλα 
τα θέµατα σχετικά µε την οδική και σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. 
  12. Οι παράγοντες που συµµετέχουν στη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων 
έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα 
ώστε να εµποδίσουν την πρόκληση ζηµιών σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της µε-
ταφοράς συµπεριλαµβανοµένης και της φορτοεκφόρτωσης στο ελάχιστο, τις εξ αυτής, 
συνέπειες. Ως παράγοντες για την εφαρµογή των ανωτέρω νοούνται ιδιαίτερα ο αποστολέας 
του εµπορεύµατος, ο φορτωτής, ο µεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος. ο οδηγός και 
συνοδηγός του οχήµατος και ο σύµβουλος ασφαλείας της επιχείρησης. 
  Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι ευθύνες και 
υποχρεώσεις των παραγόντων που εµπλέκονται στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, 
καθώς και το σύστηµα επιβολής διοικητικών ποινών (περιγραφή ποινών, τρόπος και όργανα 
επιβολής ποινών, ύψος ποινών, κ.λπ.) στους παράγοντες αυτούς. 
 

'Άρθρο 6 
Ρυθµίσεις Θεµάτων τεχνικής οχηµάτων 

 
  1. Πρατήρια υγραερίου ή µικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 269/1981 (ΦΕΚ 76 Α') ή 595/ 1984 
(ΦΕΚ 218 Α'), όπως ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριµένων 
ρυµοτοµικών σχεδίων όπου, από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή άλλα σχέδια 
ρύθµισης χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), δεν επιτρέπεται η παραµονή τους, 
εξακολουθούν να λειτουργούν µε την υφιστάµενη κυκλοφοριακή σύνδεσή τους για µια 
δεκαετία από τη λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους. 
Το αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθµιστούν ή θα µεταβληθούν οι 
χρήσεις γης µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Τυχόν µη ανανεωθείσες ή 
ανακληθείσες άδειες λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδοµικούς λόγους ανανεώ-
νονται ή επανέρχονται σε ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Πρατήρια υγραερίου ή µικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
1997 έγκριση καταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας. 
  2. Η προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.1575/1985 που προστέθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α') παρατείνεται µέχρι 30 Ιουνίου 2000. 
  3. Το εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 
'δ. Η δαπάνη για τη διενέργεια των δειγµατοληπτικών ελέγχων που γίνονται βάσει ισχυουσών 
οδηγιών Ε.Ε./ Ο.Η.Ε. στα διάφορα επί µέρους συστήµατα ενός οδικού οχήµατος από µια 
σειρά παραγωγής ή των ελέγχων για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, καλύπτεται από 
τα έσοδα των παραβόλων που καταβάλλονται για την έκδοση των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών επικύρωσης Ε.Ε./Ο.Η.Ε. ή την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου αντίστοιχα.' 
  4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδ. α' του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 '6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ε.Ε./ Ο.Η.Ε. ως προς τα διάφορα επί µέρους 
συστήµατα ενός οδικού οχήµατος, που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, 
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ελέγχους ή δοκιµές και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την έγκριση τύπου οχήµατος 
καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα µε το είδος του 
πιστοποιητικού στο ένα πέµπτο (1/5) του ποσού, που προβλέπεται στην παρ. 5 α' του άρθρου 
αυτού.' 
  5. Τα εδάφια 12 γ' και δ' της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 
αντικαθίστανται ως εξής: 'γ. ∆ίτροχα , τρίτροχα και ελαφρά τετράτροχα τριάντα χιλιάδες 
(30.000) δραχµές. 
δ. ∆ελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων 
τους που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε µε την 
93/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές, ανεξάρτητα από τον αριθµό παραλλαγών. 
∆ελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου δικύκλου µοτοποδηλάτου, τρικύκλου µοτοποδηλάτου, 
δίκύκλου µοτοσικλέτας, µοτοσικλέτας µε καλάθι, τρικύκλου, τετρακύκλου (λογιζόµενου σαν 
µοτοποδήλατο), τετρακύκλου (λογιζόµενου σαν µοτοσικλέτα) που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε 
την οδηγία 92/61/ΕΕ, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
παραλλαγών." 
  6. Τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 
αντικαθίστανται ως εξής: 
 14 α. Για τη συµπλήρωση ή επέκταση ή τροποποίηση εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το ένα 
πέµπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12. 
β. Ειδικότερα για συµπλήρωση έγκρισης τύπου µε άλλες παραλλαγές εισπράττεται το ένα 
πέµπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο' 12 για κάθε 
επιπλέον παραλλαγή και µέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου. 
γ. 1' Για έκδοση βεβαίωσης καυσαερίων από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικής Οχηµάτων εισπράττεται 
το αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 12. Εάν η βεβαίωση αφορά 
µεµονωµένα οχήµατα, εισπράττεται για κάθε όχηµα το ένα πέµπτο    
(1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12. 
δ. Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού Ε.Ε. ή κανονισµού Ο.Η.Ε. ενός 
συστήµατος οχήµατος θα εισπράττεται το ένα πέµπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που 
καθορίζεται στην παράγραφο 12. 
 15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαµβάνονται 
παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύµφωνα µε την 
παράγραφο 148 του παρόντος άρθρου.' 
 7. Καταργούνται οι διατάξεις: 
α. Της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 2465/1997. 
β. Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997. 
  8. Οι σταθµοί εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβαση ή 
αποβίβαση επιβατών ή  φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργεια φορτοεκφόρτωσης 
εµπορευµάτων, που λειτουργούσαν µέχρι 31.12.1999 εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι 
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 
Α'). 
  9. Στους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από 
υπαλλήλους, η ωφέλιµη χωρητικότητα του σταθµού, συνυπολογιζοµένων και των 
απαραίτητων διαδρόµων, κ.λπ. ορίζεται σε 10 τ.µ. ανά αυτοκίνητο. 
 

'Αρθρο 7 
Ρυθµίσεις θεµάτων επιβατικών µεταφορών 

 
  1. Οι πολύτεκνοι επαγγελµατίες οδηγοί αυτοκινήτων µε οκτώ (8) και περισσότερα 
τέκνα, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 39 Α') είχαν 
αποκτήσει δικαίωµα και είχαν θέσει σε κυκλοφορία θερµικό λεωφορείο δηµόσιας χρήσης σε 
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ποσοστό εκατό τοις εκατό (100°/ο), δικαίωµα που ανακλήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 
2175/1993 (ΦΕΚ 211 Α'), δικαιούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, 
µε έδρα οποιονδήποτε δήµο ή κοινότητα του νοµού µόνιµης κατοικίας τους. Εάν έχουν 
προσληφθεί και απασχολούνται στην ΕΟΕΛ Α.Ε. κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
2175/1993 ή του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α'), για να αποκτήσουν το δικαίωµα θέσης σε 
κυκλοφορία Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση αυτήν. 
 Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, η διαδικασία χορήγησης της άδειας και κάθε 
σχετική λεπτοµέρεια. 
  2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης, σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, εφόσον ο αριθµός των παιδιών 
του αιτούντα (πολυτέκνου) είναι από έξι (6) και άνω, για τη µεταφορά, αποκλειστικά και 
µόνον, των µελών της οικογένειάς του. 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού 
δήµου ή κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. 
  3. Στο άρθρο 19 του ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α') προστίθεται νέα παράγραφος, που 
έχει ως εξής: 
  'Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Κ.Τ.Ε.Λ. η παραπάνω αποζηµίωση δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη του µισθού που αντιστοιχεί στο βαθµό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάµου χωρίς 
παιδιά και µε εικοσαετή προϋπηρεσία για όσα Κ.Τ.Ε.Λ. έχουν στη δύναµή τους ενταγµένα 
πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία. 
  Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν στη δύναµή τους είκοσι (20) µέχρι και πενήντα (50) 
λεωφορεία το ύψος της αποζηµίωσης αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ποσού που 
αντιστοιχεί στο εβδοµήντα στα εκατό (70%) του µισθού του παραπάνω λογιστή και για τα 
Κ.Τ.Ε.Λ. µε λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία στο σαράντα στα εκατό (40%) του ίδιου 
µισθού.' 
  4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2465/ 1997, όπως αυτή προστέθηκε µετά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 102/1973, αντικαθίσταται ως εξής: 
 'Οι µετά την 31η ∆εκεµβρίου 1977 διατελέσαντες Πρόεδροι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
κάθε αστικού ή υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί δύο 
τουλάχιστον τριετίες, λαµβάνουν µηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του 
Κ.Τ.Ε.Λ. εφόσον παραµένουν µέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται µόνο στο 
δικαιούχο, µε τη συµπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του. 
 Η καταβολή αυτή διακόπτεται εάν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. και 
χορηγείται εκ νέου, µετά τη λήξη της θητείας του. 
 Το ύψος της µηνιαίας χορηγίας καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Κ.Τ.Ε.Λ., το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το εξήντα στα εκατό (60%) του µισθού 
του λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαµου χωρίς παιδιά και µε εικοσαετή προϋπηρεσία, για όσα 
Κ.Τ.Ε.Λ. έχουν στη δύναµή τους ενταγµένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία. 
 Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν ενταγµένα στη δύναµή τους είκοσι (20) µέχρι και πενήντα (50) 
λεωφορεία το ύψος της χορηγίας αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το σαράντα στη 
εκατό (40%) του παραπάνω µισθού και για τα Κ.Τ.Ε.Λ. µε λιγότερα από είκοσι (20) λεω-
φορεία, από το είκοσι στα εκατό (20%) αυτού.' 

 
Άρθρο 8 

Ρυθµίσεις θεµάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης 
 
  1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγρdφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 'Οι ∆ήµοι Ραφήνας, Μαρκοπούλου και Αρτέµιδος (Λούτσας) περιλαµβάνονται στα όρια 
της ενιαίας διοικητικής µονάδας της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων'. 

 17



  2. Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έδρα δήµο ή κοινότητα, που καταργήθηκε 
και συνενώθηκε σε νέο δήµο ή κοινότητα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2539/1997 
(ΦΕΚ 244 Α'), διατηρούν ως έδρα το δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα που ταυτίζεται µε το 
δήµο ή την κοινότητα που είχε έδρα προ της ισχύος του ν. 2539/1997. 
  Με απόφαση του οικείου νοµάρχη, που εκδίδεται µετά από πρόταση του οικείου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και γνώµη της Νοµαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 
1437/1984, δύναται να καθορισθεί, για το σύνολο ή µέρος των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων του 
δήµου ως νέα έδρα, η ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου δήµου και να εγκριθεί η θέση σε 
κυκλοφορία νέων Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο γ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 244/ 1987, 
ιδίως τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης των δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων και οι 
περιφέρειες εφαρµογής αυξηµένου τιµολογίου (περιµετρικές ζώνες). 
  3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, µε 
τους όρους παροχής των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, όπως αυτοί περιγράφονται 
στους Κανονισµούς Λειτουργίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. 
 4. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Ε.∆.Χ. 
αυτοκίνητα του ν.1437/1984, διατίθεται µία συχνότητα κινδύνου. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι 
προδιαγραφές τοποθέτησης συστηµάτων ασφάλειας των οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων έναντι 
ληστειών (προστατευτικά χωρίσµατα, σύστηµα G.P.S., κάµερα λήψης, κ.λπ.). 
  5. α. Αλλοδαπά Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν µεταφορές επιβατών, που 
επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τους µε προορισµό την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να 
παραλαµβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σηµείο εντός της Ελλάδας µε προορισµό εντός ή 
εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που µετέφεραν 
κατά την είσοδό τους. 
 β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήµα 
αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν 
αναλυτική κατάσταση επιβατών, µε πλήρη στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο 
εισόδου και τηρείται µέχρι την έξοδο του Ε.∆.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η µεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
 γ. Οι παραβάτες των προηγούµενων παραγράφων τιµωρούνται:  
(αα) Με διοικητικό πρόστιµο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών. 
(ββ). Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος (άδεια και πινακίδες 
κυκλοφορίας), τα οποία Θα επιστρέφονται µετά την κατάθεση του συνοδευτικού καταβολής 
του πιο πάνω προστίµου. 
 δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της προηγούµενης παράβασης, 
αφαιρείται το δικαίωµα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια επί µία πενταετία. Η σχετική 
πράξη εκδίδεται από τον προϊστάµενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή. 
 ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
  6. α. Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίµετρο εγκεκριµένου τύπου από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 β. Από 1.1.2003 όλα τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα που υποχρεούνται να φέρουν ταξίµετρο, τούτο 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 
 γ. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των ταξιµέτρων γίνεται αποκλειστικά 
σε συνεργεία του ν.1575/1985, που είναι εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτόν, από τις 
αρµόδιες, κατά νόµο, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 
 δ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και 
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Επικοινωνιών, θα καθορισθούν: 
 αα) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτοµέρεια παροχής της εξουσιοδότησης στα 
πιο πάνω συνεργεία, για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των ταξιµέτρων. 
 (ββ) Οι κυρώσεις κατή των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των πιο πάνω νοµίµως 
λειτουργούντων και εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, για παραβάσεις του παρόντος άρθρου. 
 (γγ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, επεµβάσεις στο ταξίµετρο µε σκοπό την 
αλλοίωση των ενδείξεων. 
  7.α. Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.∆.Χ., που προβλέπεται 
από τους κανονισµούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.∆.Χ. (π.δ. 243/ 1987 και π.δ. 
244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος: 
αα. Να µην είναι µόνιµος υπάλληλος ή να µην υπηρετεί µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως 
ισχύει κάθε φορά. 
 ββ. Να µην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή από το ∆ηµόσιο. 
 γγ. Να είναι, από 1.1.2001, κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικού επιµορφωτικού 
σεµιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελµατιών οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Οι 
λεπτοµέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιµόρφωσης των οδηγών 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Κέντρα επιµόρφωσης µπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελµατικές Οργανώσεις των 
ιδιοκτητών και οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. 
 δδ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη: 
 i) γενικών γνώσεων επί των Κανονισµών Λειτουργίας, του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και τεχνικών 
γνώσεων επί των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
 ίί) ειδικών γνώσεων, που για µεν την περιοχή της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
1437/1984 καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες 
δε τις λοιπές περιοχές της χώρας µε απόφαση του οικείου νοµάρχη και 
 εε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωµατικής και διανοητικής ικανότητας των υποψήφιων 
οδηγών της οµάδας 2 του π.δ. 1551/1996 (ΦΕΚ 115 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχός της να ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις των εδαφίων αά , ββ' και εε της περίπτωσης ά της παραγράφου αυτής. Σε 
περίπτωση που εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώµατος της ειδικής 
άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να επιστρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρµόδια 
αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως 
όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώµατός 
της, η αρµόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, µε πράξη της την ανακαλεί και ο 
κάτοχός της στερείται στο µέλλον του δικαιώµατος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Ε.∆.Χ. 
αυτοκινήτου. 
  Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους 
οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώµατός της. Στο χρονικό διάστηµα, που διαρκεί η 
αιτία για τη µη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει 
αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας. 
  γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση 
(απώλεια προϋποθέσεων ή λόγω παραβάσεων - Point System, κ.λπ.) της ειδικής άδειας 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. 
  8. Τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται ως Ε.∆.Χ. πρέπει, από 1.1.2003, να είναι 
ηλικίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του έτους κατασκευής τους, µέχρι δεκαπέντε (15) ετών. 
  9. (α) Επιτρέπεται η προµίσθωση από τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα του ν.1437/1984 εντός 
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των διοικητικών ορίων της έδρας αυτών. 
  (β) Η προµίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων 
επιτρέπεται µόνο αν η ανάθεση της προµίσθωσης γίνεται όταν το Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο 
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισµός του εκµισθωτή 
βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασµένοι µε 
βεβαίωση της µίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα της 
µίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, µεταφοράς και αποβίβασης 
των επιβατών που σχετίζονται µε την προµίσθωση. 
  Ειδικό για την περίπτωση προµίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από 
αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικούς σταθµούς και σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, η 
βεβαίωση της µίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοµατεπώνυµα των επιβατών 
και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθµός πτήσης, όνοµα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης). 
  10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιµέτρων, που παραβαίνει τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγµάτων 243/1984 
και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α'), τιµωρείται µε αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος για 
δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) µηνών και πρόστιµο, τουλάχιστον, 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών. 
 β. Σε περiπτωση υποτροπής, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) µηνών, 
πρόστιµο, τουλάχιστον, ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών και οριστική αφαίρεση της 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 
 γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του δικαστηρίου. 
11. Στους οδηγούς Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 
του άρθρου 8 του π.δ. 243/1987 και του π.δ. 244/1987 (υπερβολικό κόµιστρο), επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές έως τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) δραχµές και επιπλέον: 
 α. Αν το εισπραχθέν κόµιστρο είναι µεγαλύτερο του προβλεπόµενου κατά ποσοστό άνω 
του 50% αφαιρείται, οριστικά και χωρίς δικαίωµα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, κατά 
ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος από ένα (1) 
έως δύο (2) χρόνια. 
 β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούµενη παράβαση, εφόσον ο 
παραβάτης είναι και κύριος του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, αφαιρείται η άδεια 
κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από δύο (2) έως τέσσερα (4) χρόνια. 
Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται µετά από αποφάσεις των ∆ευτεροβάθµιων Πειθαρχικών 
Συµβουλίων και πράξεις των οικείων νοµαρχών. 
 12. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 
'β. Από εκπρόσωπο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση αυτού. 
 13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται µε 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
 

Άρθρο 9 
Ρυθµiσεις Θεµάτων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

 
 1. Α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου είναι ενδεκαµελές. Τα 
µέλη του, µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για πενταετή θητεία. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αποτελείται από: 
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(α) τον Πρόεδρό του, ο οποίος πρέπει να έχει γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα τραπεζικά ή 
οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης ή πληροφορικής, 
(β) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται, µε τον αναπληρωτή 
του, από τον ∆ιοικητή της, 
(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρiου του Κράτους, ο οποίος προτείνεται, µε τον 
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονοµικών, 
(δ) ένα συνταξιούχο υπάλληλο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µεταξύ όσων διατέλεσαν, 
τουλάχιστον, ∆ιευθυντές ή Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης, 
(ε) δύο εκπροσώπους των εργαζοµένων, οι οποίοι εκλέγονται µε τους αναπληρωτές τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2414/1996, όπως ισχύει έκτοτε, 
(στ) έναν εκπρόσωπο της Α.∆.Ε.∆.Υ., ο οποίος προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον 
Πρόεδρό της, 
(ζ) τέσσερα µέλη µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα Τραπεζικά, Οικονοµικά, ∆ιοίκησης-
Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β' και γ' πρέπει να είναι υπάλληλοι τουλάχιστον σε θέση 
∆ιευθυντή ή Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης. 
 Β. Μεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται µε απόφασή του µέχρι 
τρεις (3) Αντιπρόεδροι. Οι Αντιπρόεδροι επικουρούν τον Πρόεδρο και ασκούν όσες 
αρµοδιότητες τους ανατίθενται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 Γ. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. Η αµοιβή τους, όπως και η αποζηµίωση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 ∆. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαθέτει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες: 
(α) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του. 
(β) ∆ιευθύνει τις Υπηρεσίες του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.  
(γ) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 
(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλiου. (ε) Εγκρίνει δαπάνες µέχρι του 
ποσού των 50.000.000 δρχ. για την αντιµετώπιση κάθε φύσης αναγκών. 
 Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
(στ) Υπογράφει συµβάσεις µε οργανισµούς και εrnχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα και 
ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών αρµοδιότητας του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου. 
(ζ) Συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς για τη µελέτη και τη διατύπωση προτάσεων σε 
θέµατα αρµοδιότητας του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
(η) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
  Ε. α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αποφασίζει για 
ζητήµατα της χρονικής διάρκειας των στεγαστικών δανείων και, εν γένει, της δανειακής 
πολιτικής του. 
(β) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου χορηγούνται 
δάνεια σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµόσιου, καθώς και σε φορείς του ιδιωτικού 
τοµέα για την κατασκευή έργων υποδοµής σε τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με ίδια απόφαση το Ταχυδροµικού Ταµιευτήριο µπορεί να 
συµµετέχει µαζί µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα στη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε 
δραχµές ή σε συνάλλαγµα. 
 ΣΤ. Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συνιστώνται: 
(α) Νοµικό Γραφείο, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος στον Άρειο Πάγο µε ειδίκευση σε 
ζητήµατα τραπεζικά ή δηµοσίου δικαίου. Ο Προϊστάµενος επικουρείται από δύο δικηγόρους 
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στο Εφετείο µε ανάλογη ειδίκευση. Οι δύο δικηγόροι επιλέγονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο ν.1649/1986. 
(β) Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων που αποτελείται από τρία (3) στελέχη µε ειδίκευση σε 
ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης διαθεσίµων και επενδύσεων και µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Οι ανωτέρω προσ-
λαµβάνονται ύστερα από προκήρυξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου, στην οποία εξειδικεύονται τα απαιτούµενα ιδιαίτερα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα των προσλαµβανοµένων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994. 
(γ) Τα δύο γραφεία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
 Ζ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Ernκοινωνιών καθορίζονται τα της 
οργάνωσης και λειτουργίας του. 
 2. Η ρύθµιση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει έκτοτε, εφαρµόζεται και 
για το Γραφείο του Προέδρου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
 3. Για τα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και 
για τα οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2322/1995 
(ΦΕΚ 143 Α'), εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις. του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'), 
που αφορούν χορήγηση στεγαστικών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται για τα χορηγούµενα δάνεια από το 
ανωτέρω Ταµείο κατά τις διατάξεις αυτές. 
 Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την πρώτη του µεθεπόµενου µήνα από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 4. Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού 
επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Ως προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 25 του ν.1943/1991. Οι ειδικότητες και η απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση 
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 21901994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 5. Στους Επιθεωρητές του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου καταβάλλονται δαπάνες 
κίνησης, καθώς επίσης ειδική αποζηµίωση αυξηµένης ευθύνης και απασχόλησης, για
τον έλεγχο της διαχείρισης των Καταστηµάτων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
 Το ύψος τους καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου. 
 6. Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
π.δ. 36611996, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 7. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, 
δύναται να προβαίνει στην aγορά διαµερισµάτων µε διαπραγµάτευση µετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού ύψους έως 2,5 δισεκατοµµυρίων δραχµών. Τα 
διαµερίσµατα τα παραχωρεί δωρεάν σε πληγέντες από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. 
 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση των προσφορών, τα κριτήρια 
επιλογής των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µετά 
από πρόταση πενταµελούς επιτροπής και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
 Στην Επιτροπή, η οποία συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, συµµετέχουν:  
α. 'Ένας ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης.  
β. 'Ένα µέλος ∆.Ε.Π. του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 
γ. 'Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 
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δ. 'Ένας εκπρόσωπος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και 
ε. 'Ένας εκπρόσωπος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Για τη συµµετοχή τους, τα µέλη της 
Επιτροπής λαµβάνουν εφάπαξ αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των 
ισχυουσών διατάξεων, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών. 
 Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, για την αγορά και τη δωρεάν παραχώρηση των 
διαµερισµάτων αυτών, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων, τελών, καθώς και από κάθε 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. 

 
 
 

'Άρθρο 10  
Λοιπές ρυθµίσεις 

 
 1. Το εδάφιο Β' της περ. β' της παρ. 4 τον άρθρου 8 του ν. 23661995, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 257811998, αντικαθίσταται ως εξής: 
'Με όµοια απόφαση συγκροτούνται νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς 
λειτουργούς, δικαστές, µέλη ∆.Ε.Π. όλων των βαθµίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήµονες 
και δηµοσίους υπαλλήλους, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόµων, προεδρικών 
διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Στις επιτροπές αυτές µπορεί να ανατεθεί επίσης η κωδικοποίηση των, 
διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών; σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγµατος. 
 Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, κωδικοποιούνται περιοδικά σε ενιαίο κείµενο οι κάθε φορά ισχύουσες 
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και 
εδαφίων, η διαγραφή, σύµπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία 
φραστική µεταβολή, χωρίς αλλοiωση της έννοιας τον ισχύοντος κειµένου.' 
 2. α. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) 
Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών (άρθρο 19 του ν. 267111998 - ΦΕΚ 289 Α') είναι 
ανώτατος υπάλληλος, εξοµοιούµενος πλήρως για τις µισθολογικές και όλες τις λοιπές 
συνέπειες µε Γενικό ∆ιευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων. 
Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 
247011997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει. 
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του τέταρτου µέρους 'Σώµα 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών' του ν. 267111998 
(ΦΕΚ 289 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 
 '2. Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) συγκροτείται από τον Γενικό Επιθεωρητή, 
ο οποίος είναι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος και είκοσι (20) Επιθεωρητές - Ελεγκτές, οι 
οποίοι είναι εiτε υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών µόνιµοι ή µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε αποσπώµενοι υπάλληλοι από , 
δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., καθώς και από τις ελεγχόµενες υπηρεσίες και 
οργανισµούς της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση 
των κειµένων διατάξεων: 
 3. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις 
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Προσόντα διορισµού στις Βάσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 
του άρθρου 25 του ν. 194311991 (ΦΕΚ 50 Α'). Οι ειδικότητες προσωπικού και η 
απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών. 
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Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει µε τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190!1994 
(ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 236611995 αντικαθίσταται 
ως ,εξής: 
'γ. Η πλήρωση των θέσεων τον κλάδου ∆Ε Τεχνικών ειδικότητας ελεγκτών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Εrnκοινωνιών δύναται να γίνει και µε µεταφορά πλεονάζοντας προσωπικού 
από την Ανώνυµη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων (Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε.) ή από την εταιρεία 
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) ή από την εταιρεία 
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών - Πειραιά και Περιχώρων (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ή από τον 
Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις 
µε δέσµευση ισάριθµων οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού, µε τα πιο κάτω τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα: 
- να κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτων 8' κατηγορίας, 
- να έχουν ηλικία µέχρι και 45 ετών, 
- να έχουν προϋπηρεσία ως τεχνίτες αυτοκινήτων στην Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε. ή στην πρώην Ε.Α.Σ. ή 
στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε, ή στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. ή στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. πέντε (5) ετών, αν έχουν 
απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης (∆Ε) ή δέκα (10) ετών αν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 
δ. Οι ελεγκτές, που µεταφέρονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρούσας, δύνανται να 
ασχοληθούν και σε εναλλασσόµενο ωράριο (πρωινή - απογευµατινή βάρδια), καθώς επίσης 
και να µετακινούνται και εκτός Νοµού Αττικής για ελέγχους πεδίου. Για τις εκτός Νοµού 
Αττικής µετακινήσεις δικαιούνται τις προβλεπόµενες εκτός έδρας αποζηµιώσεις. 
ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των µεταφερόµενων σε µισθολογικά κλιµάκια, 
λαµβάνεται αποκλειστικά η πραγµατική υπηρεσία στην πρώην Ε.Α.Σ., στον Ο.Α.Σ.Α., στην 
Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε., στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και στον ΟΣΕ Α.Ε., 
εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 
Α'). 
στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία µεταφοράς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 
ζ. Η µεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.' 
 5. Στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 2 του ν.δ. 638/ 1970 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µε την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α'). προστίθεται 
υποπερiπτωση IV, που έχει ως εξής: 
'IV. για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και των υπηρεσιών του τοµέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μεταφορών - 
Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ) των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις παιδικές κατασκηνώσεις'. 
  6. Οι µεταταχθέντες σε ανώτερο κλάδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 155 του 
π.δ. 611/1977 (Υ.Κ.), µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που 
υπηρετούσαν σε πρώην περιφερειακές υπηρεσίες του, των οποίων οι πράξεις µετάταξης δη-
µοσιεύθηκαν µετά την κατάργηση των ανωτέρω Υπηρεσιών στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καταλαµβάνουν συνιστώµενες, µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσωποπαγείς θέσεις 
µόνιµου προσωπικού. άνευ απόληψης διαφοράς αποδοχών για το µέχρι της δηµοσίευσης της 
εν λόγω πράξης διάστηµα, εξακολουθούν δε να θεωρούνται αποσπασµένοι στην οικεία 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως 
αυτό ισχύει. 
 7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
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λεπτοµέρεια για τη µετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν σε κράτη µη 
µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. 
  8. Η αποζηµίωση που καθορίστηκε µέ την αριθµ. 75351/804/14.8.1996 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β') 'περί συγκρότησης Επιτροπής 
αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάσει του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 
(ΦΕΚ 256 Α')', όπως, τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 83719/ 1035/4.11.1996 όµοια απόφαση 
(ΦΕΚ 1025 8'), καταβάλλεται και στα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής και τον 
αναπληρωτή γραµµατέα αυτής: 
  9. α. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, τα οποία τίθενται σε 
αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι, το αντικατασταθέν 
αυτοκίνητο όχηµα κυκλοφορεί κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, µε απόφαση του 
οικείου νοµάρχη κατάσχεται το παρανόµως κυκλοφορούν αυτοκίνητο και αφαιρούνται η 
άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αυτού, ενώ ανακαλείται οριστικά το δικαίωµα 
άδειας κυκλοφορίας, ως δηµόσιας χρήσης, του νοµίµως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου ο-
χήµατος, αν στοιχεία αυτού χρησιµοποιήθηκαν, καθ' 
οιονδήποτε τρόπο, για τη θέση σε κυκλοφορία του παρανόµως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου 
δηµόσιας χρήσης 
β. Αυτοκίνητα οχήµατα κάθε κατηγορίας, τα οποία κατά παράβαση των ισχυουσών 
διατάξεων κυκλοφορούν ως δηµόσιας χρήσης χωρίς να έχουν το δικαίωµα αυτό, µε απόφαση 
του οικείου νοµάρχη αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και 
ανακαλείται το παρανόµως χορηγηθέν δικαίωµα άδειας κυκλοφορίας ως δηµόσιας χρήσης 
και το αυτοκίνητο όχηµα κατάσχεται. 
γ. Στα εδάφια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του α.ν. 261/1968 
(ΦΕΚ 12 Α'). 10 α. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής σε περίπτωση αναγκαστικής 
κατάσχεσης και πλειστηριασµού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, το 
αυτοκίνητο µετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δηµόσιας χρήσης µεταβιβάζεται στον 
υπερθεµατιστή αυτού. 
 Ο υπερθεµατιστής υποχρεούται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία έξι (6) µηνών από την 
ηµεροµηνία της κατακυρωτικής πράξης πλειστηριασµού να εκδώσει άδεια κυκλοφορlας στο 
άνοµά του, εφόσον έχει τις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλεπόµενες προϋ-
ποθέσεις, ανάλογα µε το εκπλειστηριασθέν δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητο όχηµα. 
Σε περίπτωση που ο υπερθεµατιστής δεν έχει τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για να 
εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του, υποχρεούται µέσα στην ίδια προθεσµία να το 
µεταβιβάσει µετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δηµόσιας χρήσεως, σε πρόσωπο που να έχει 
τις προϋποθέσεις απόκτησης αυτού. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και το αυτοκίνητο 
δηµόσιας χρήσης δεν έχει µεταβιβασθεί, το δικαtωµα άδειας δηµόσιας χρήσης χάνεται, εάν 
πρόκειται για ολόκληρο ποσοστό, ενώ εάν πρόκειται για ιδανικό µερίδιο, ανεξαρτήτως 
ποσοστού, µεταβιβάζεται στο συνιδιοκτήτη αυτού, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων 
του ν.δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α'). 
β. Σε περίπτωση αφαίρεσης κατοχής αυτοκινήτου οχήµατος δηµόσιας χρήσης, από τον 
διατηρήσαντα την κυριότητα αυτού πωλητή, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο 
όνοµα του κατόχου, στον τέως κάτοχο του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου (φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο) παρέχεται νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, ίδιας κατηγορίας µε 
το αφαιρεθέν,. εφόσον εlναι επαγγελµατίας αυτοκινητιστής ή επαγγελµατίας οδηγός 
αυτοκινήτου, προσκοµίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) 
έτους από την ηµεροµηνία της αφαiρεσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού 
διαστήµατος το δικαίωµα απόλλυται αυτοδικαίως. 
γ. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955 (ΦΕΚ 254 Α') και το άρθρο 16 του ν.1959/1 θ91. 
 11. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α') προστίθεται εδάφιο ια', ως εξής: 
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'ια. Φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην 
περίπτ. ζ' του άρθρου 2 του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α'), αποκλειστικά εντός του χώρου των 
αεροδροµίων.' 
 12. Τα επιβαλλόµενα από την Ε.Ε.Τ.Τ. πρόστιµα και οι χρηµατικές ποινές, κάθε 
είδους, καθώς και οι καθυστερούµενες οφειλές προς αυτή, εισπράττονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). 
  13. Στο άρθρο 13 του ν. 2465/1997 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 
'6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται επίσης να καταρτίζει, να οργανώνει και να 
εκτελεί, επ' αµοιβή ή χωρίς αµοιβή, όταν προβλέπεται από διακρατική συµφωνία, 
προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης, για οποιοδήποτε 
άλλο θέµα πολιτικής αεροπορίας στο προσωπικό ηµεδαπών ή αλλοδαπών κρατικών ή 
ιδιωτικών φορέων, που έχουν άµεση ή έµµεσα σχέση µε αεροπορικές δραστηριότητες. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου.' 
  14. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, της ∆ιεύθυνσης Πτητικών Προτύπων και 
των Τµηµάτων της Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών και της Πτητικής Λειτουργίας 
Αεροσκαφών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 56/1989 
'Οργανισµός της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών' (ΦΕΚ 28 Α'). 
προίστανται: 
α) της ∆ιεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, µόνιµος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 
Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ1 
Αερολιµενικών µε πτυχίο επιµελητή πτήσεων ή µε πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών µε πτυχίο χειριστή αεροσκαφών, 
β) του Τµήµατος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών της ∆ιεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, 
µόνιµος υπάλληλος εκ των κλάδων  ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
γ) του Τµήµατος Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της ∆ιεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, 
µόνιµος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιµενικών µε πτυχίο επιµελητή πτήσεων ή µε 
πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών 
µε πτυχίο χειριστή αεροσκαφών. 
 Η ανωτέρω διάταξη µπορεί να τροποποιείται εφεξής µε προεδρικό διάταγµα. 
 15. α. Η περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α') αντικαθίσταται 
ως εξής: 
'ζ. 'Έλεγχο ασφάλειας πληρωµάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και 
ταχυδροµικού υλικού σε αερολιµένες και λιµένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους 
χώρους και, εν γένει, τις εγκαταστάσεις αυτών, µετά από έγκριση της αρµόδιας αεροπορικής 
ή λιµενικής αρχής.' 
β. Στο άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α') προστίθεται παρ. 2 ως εξής: 
'2. Τα θέµατα προστασίας της ασφάλειας, της κανονικότητας και της αποτελεσµατικότητας 
των πτήσεων, που εξυπηρετούνται από ή µέσω των Ελληνικών Αερολιµένων, καθώς και τα 
µέτρα για την αποτροπή και την αντιµετώπιση έκνοµων ενεργειών που στρέφονται κατά 
προσώπων, κτιρίων, αεροναυτικών εγκαταστάσεων, αεροσκαφών. και, εξοπλισµού 
ρυθµίζονται στον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος κυρώνεται 
µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Στον ανωτέρω Κανονισµό ρυθµίζονται, ιδίως, η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, ο έλεγχος 
ασφάλειας των πληρωµάτων, των επιβατών, των χειραποσκευών, των αποσκευών, του 
φορτίου και του ταχυδροµικού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στους αερολιµένες και, εν 
γένει, τις αεροπορικές εγκαταστάσεις και καθορίζονται για το σκοπό αυτόν οι απαιτούµενες, 
πέραν των οριζοµένων στο ν. 2518/1997, προϋποθέσεις, καθώς επίσης τα προσόντα, η 
πιστοποίηση, οι υποχρεώσεις, ο τρόπος εποπτείας και ελέγχου όσων παρέχουν τις υπηρεσίες 
αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις για τη µη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων και ο τρόπος 
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επιβολής τους.' 
 16. Συνιστάται στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση µια 
(1) Θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µε 
ισάριθµη µείωση των θέσεων του ίδιου κλάδου στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο 
∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 
 Στη συνιστώµενη θέση τοποθετείται υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ2 ή ΤΕ2 Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας µε βαθµό Αρχιελεγκτή ή Προϊσταµένου Ελεγκτή. 
 Η τοποθέτηση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Μεταφορών και Εrnκοινωνιών, ύστερα από γνωµοδότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου 
προσωπικού Υ.Π.Α., για τρία (3) έτη. Με όµοια απόφαση δύναται να γίνει παράταση για τρία 
(3) ακόµη έτη. 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής αποδοχών, επιδοµάτων, καθώς και του 
επιδόµατος αλλοδαπής του ως ανωτέρου υπαλλήλου. 
 17. Στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2671/1998 (ΦΣΚ 289 Α') και µετά τη λέξη 'λεωφορεία' 
προστίθενται οι λέξεις 'ή σιδηροδροµικά οχήµατα'. 
 18. Γcα τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας στον Ο.Α.Σ.Α. δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι βεβαιωµένες οφειλές του Ο.Α.Σ.Α, από καταπτώσεις εγγυηµένων, από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δανείων, καθώς και οποιεσδήποτε προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που 
προέρχονται από την ίδια αιτία. 
 19. Οι εντολές µετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων των ΟΣΕ Α.Ε., 
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. εκδίδονται από τον 
διευθύνοντα σύµβουλο κάθε εταιρείας. 
  20. Η ρύθµιση της παρ. 2στ του όρθρου 27 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 268 Α') 
εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
  21. Με προεδρικό διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ανάθεση, σε ενδιάµεσους 
φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών, έργων εφαρµογής µέτρων ή προγραµµάτων 
τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του χρηµατοδοτούµενου, εν µέρει ή συνολικά, από την 
Ευρωπαϊκή 'Ένωση, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του δηµοσίου λογιστικού, των κρατικών προµηθειών των δηµοσίων επενδύσεων, 
της ανάθεσης µελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης. 
Τα ειδικά θέµατα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και την άρση χορήγησης 
προκαταβολών στα όργανο και τη διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της 
διαχείρισης των καταβαλλόµενων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, 
ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
  22. Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ'.του ν. 813/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 3 του ν. 2235/1994 και κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 34/1995 µετά τη φράση 'οι 
µισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθµών ή περιοχών λιµένων ή αεροδροµίων' 
προστίθεται: 'περιλαµβανοµένων και των χώρων εντός σταθµών και λοιπών εγκαταστάσεων 
των ηλεκτρικών σιδηροδρόµων'. 
 

'Άρθρο 11  
Τρόπος κάλυψης δαπανών 

 
  1. Οι δαπάνες ύψους 110.000.000 δρχ., που προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 και 3, καθώς και οι 
δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 7 περ. γγ' και 10 παρ. 6 
καλύπτονται από την αναµενόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, που θα προκύψει από την 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 περ. ∆' και 5 περ. Γ', 2 πηρ. 4 και 5, 5 παρ. 2, 
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8 και 12, 6 παρ. 4, 5, 6 και 7 και 8 παρ. 5γ, 6δ, 10 και 13. 
  2. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 περ. Ε' 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) (έργα - 
µελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών). 
  3. Η απώλεια δηµοσίων εσόδων που προκαλείται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 
3 και 10, 5 παρ. 6 και 9 παρ. 3 αντισταθµίζεται από την κατά τα ανωτέρω αύξηση εσόδων. 
  4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 περ. Ε' 
καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. και 
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
  5. Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του προϋπολογισµού των Ν.Α., από τις 
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 υπερκαλύπτονται από τη σηµαντική αύξηση εσόδων των Ν.Α., 
που θα προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 5 περ. ∆', 2 παρ. 6 και 
7, 5 παρ. 4, 6 παρ. 7 και 8 παρ. 11. 
  6. Οι δαπάνες ύψους 250.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισµού του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, που προκαλούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 9 παρ. 1 περ. Γ' και ΣΤ α' και β', 2 και 4, καθώς και οι δαπάνες των άρθρων 9 παρ. 1 
περ. ∆' στ', ζ και η' και 5 καλύπτονται κατά ένα µέρος τους από την αναµενόµενη αύξηση 
εσόδων που Θα προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Εβ' και 
κατά το υπόλοιπο µέρος τους από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 
 

'Άρθρο 12  
Καταργούµενες διατάξεις 

 
  Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6, η 
περίπτωση ε' της παρ.3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 και το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του όρθρου 16 του ν. 2465/1997. 
  2. Η περ. β' του άρθρου 3 του ν. 1073/1980, όπως αντακαταστάθηκε µε το άρθρο 8 
παρ. 14 του ν. 2366/ 1995 και όπως συµπληρώθηκε η περ. β' του τελευταίου µε την παρ. 11 
του άρθρου 16 του ν. 2465/1997. 
  3. Η παρ.8,του άρθρου 1 του ν. 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 
1 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997, καθώς και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 2465/1997. 
  4. Η παρ. 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παρ. 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ' της 
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
19 του ν. 2671/1999. 
  5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ' και δ' της περίπτωσης 
β' της παρ. 8 του όρθρου 8 καc τη εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 
8 του ν. 2366/1995. 
  6. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 
του ν. 1959/ 1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995. 
  7. Το εδάφιο β' της περiπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998. 
  8. Η παρ. 10 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1244/1972. 
  9. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 
του ν. 1780/1988. 10. Το άρθρο 3 του ν. 1010/1980. 
  11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993. 
 12. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 2624/1953. 
  13. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955.  
  14. Το άρθρο 6 του ν. 2346/1994. 
 15. Η παρ. ιδ' του άρθρου 1 του ν.δ. 304/1969. 
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  16. Ο ν. 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η', εδάφιο τελευταίο 
του παρόντος και το άρθρο έκτο του ν. 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της παρ. Ε' 
περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 2647/1998. 
  17. Κάθε διάταξη νόµου ή π.δ. ή υ.α. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
νόµου ή κατά το µέρος που ρυθµίζει κατά διάφορο τρόπο θέµατα που ρυθµίζονται µε τον 
παρόντα νόµο. 

 
'Άρθρο 13 

 
 1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α'), προστίθενται 
νέα παρ. 13 ως εξής: 
 '13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών 
δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο όνοµα επαγγελµατιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγά 
δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη µεταφορά ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε έδρα την 
αναγραφόµενη στην άδεια κυκλοφορίας του. 
 Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που κατ' εφαρµογή της 
παρούσας παραγράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητο 
για τη µεταφορά ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύ-
νανται οποτεδήποτε το επιθυµούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό µε Ε.∆.Χ. 
αυτοκίνητο, µε έδρα . την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος. 
 Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου σε Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο για τη 
µεταφορά ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθορίζονται στην Β - 21336/462/ 16.7.1997 (ΦΕΚ 
628 Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.' 
 Οι παράγραφοι 13 και 14 αναριθµούνται σε 14 και 15. 
  2. Στο άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως 
εξής: 
'δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων σε 
νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την 
εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. 
Η δυνατότητα κυιcλοφορίας των πιο πάνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του 
νησιού, µε δυνατότητα µεταφοράς εµπορευµάτων προς και από τα λιµάνια που συνδέονται 
ακτοπλοϊκώς: 
 3. Το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν.2669/1998 εφαρµόζεται και από την εταιρεία  'ΑΤΤ!ΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.' ή 
τη θυγατρική που θα ιδρύσει για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των γραµµών 2 και 3 
του ΜΕΤΡΟ και επεκτάσεις του. Τα προβλεπόµενα πρόστιµα επιβάλλονται από ειδικώς 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των εταιρειών. 
  4. Οι διεθνείς άδειες οδήγησης, οι οποίες εκδόθηκαν από τις αλβανικές αρχές, ισχύουν 
ως έχουν και επί του ελληνικού εδάφους µέχρι την κύρωση από την Αλβανία της Σύµβασης 
της Βιέννης της 8ης Νοεµβρίου 1968 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2000. 
  5. Η θητεία των µελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.) που έληξε στις 18.1.2000 παρατείνεται από τη λήξη της µε απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν 
µπορεl να επεκταθεί πέραν της 31.12.2000. 
  6. Τα γεωγραφικά όρια διενέργειας µεταφορικού έργου µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα του ν. 
1073/1980 ισχύουν και για τα Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα του ν.δ. 531/1970. 
  7. 'Άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων που αφαιρούνται οριστικά χορηγούνται σε 
επαγγελµατίες οδηγούς που απασχολούνται στην ίδια περιοχή, ως οδηγοί Ε.∆.Χ. 
αυτοκινήτων τουλάχιστον δύο (2) έτη. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Μεταφορών και Εrnκοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα 
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δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 

 
'Άρθρο 14 

 
 1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, στο 
εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, αξιόγραφα µε τη µορφή άϋλων τίτλων και την ονοµασία 
'τίτλοι προεσόδων' (revenue certificates). Αρµόδιο για την έκδοση των τίτλων προεσόδων 
είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών. . . . . . 
  2. Οι τίτλοι προεσόδων αποφέρουν πρόσοδο µέχρι τη λήξη τους και εξοφλούνται κατά 
κεφάλαιο και προσόδους από µελλοντικά έσοδα του ∆ηµοσίου, πλην των εσόδων από 
άµεσους ή έµµεσους φόρους. Το συνολικό ποσό κάθε έκδοσης τίτλων προεσόδων 
καθορίζεται µε τις αποφάσεις της παρ. 8 του παρόντος σε τµήµα µέρους συγκεκριµένης 
κατηγορίας εσόδων, τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
 3. Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύµβαση ή συναλλαγή αφορά 
τους τίτλους αυτούς, περιλαµβανοµένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσσονται από 
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ 
του ∆ηµοσίου ή τρίτων. 
  4. Το κατά την παρ. 2 µέρος των εσόδων, στο οποίο αναφέρεται ορισµένη έκδοση 
τίτλων προεσόδων, κατατίθεται, µέχρι την πλήρη κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης 
κάτά κεφάλαιο και προσόδους, σε ειδικό δεσµευµένο τραπεζικά λογαριασµό και διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των αντίστοιχων τίτλων 
προεσόδων. Τα ποσά του τραπεζικού αυτού λογαριασµού είναι ακατάσχετα για οποιονδήποτε 
πιστωτή του ∆ηµοσίου πλην των κοµιστών των τίτλων προεσόδων, σε περίπτωση δε 
πτωχεύσεως του πιστωτικού ιδρύµατος δεν περιλαµβάνονται στην πτωχευτική περιουσία 
αλλά διατίθενται για την ικανοποίηση των κοµιστών των τίτλων προεσόδων. Μετά την 
ηµεροµηνία λήξης των τίτλων προεσόδων; τα κατατεθειµένα στον παραπάνω λογαριασµό 
ποσά που τυχόν υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την πλήρη εξόφληση των τίτλων 
προεσόδων, κατά κεφάλαιο και προσόδους, αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα 
κατατεθειµένα ποσά δεν επαρκέσουν για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων προσόδων και 
κεφαλαίων, η διαφορά καλύπτεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 5. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των τίτλων προεσόδων υπόκειται σε δεκαετή 
παραγραφή ή από την ηµεροµηνία λήξης του τίτλου και ως προς τις προσόδους σε πενταετή 
παραγραφή από την ηµεροµηνία που καθίστανται απαιτητές. 
 6. Οι τίτλοι προεαόδων γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξ1α για σύσταση 
εγγυοδοσιών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς έργων ή προµηθειών του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 
  7. Επί των τίτλων προεσόδων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 
5, 6 και 9 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α') περi µετοχοποιήσιµων τίτλων. 
 8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, αποφασίζεται η έκδοση τίτλων προεσόδων για το µέρος συγκεκριµένης 
κατηγορίας δηµοσίων εσόδων ορισµένης χρονικής περιόδου και καθορίζονται το συνολικό 
ποσό της έκδοσης, ο τύπος και το είδος των τίτλων προεσόδων (ονοµαστικοί ή ανώνυµοι), η 
ονοµαστική αξία, η τιµή διάθεσής τους και ο τρόπος υπολογισµού της, το νόµισµα στο οποίο 
θα εκδίδονται, η διάρκεια αυτών, η τιµή εξόφλησής τους, η ποσοστιαία πρόσοδος και ο 
χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητές οι πρόσοδοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης 
των τίτλων στους επενδυτές, το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που 
δεσµεύονται για την εξόφληση των τίτλων προεσόδων, ο τρόπος και ο χρόνος της κατάθεσης 
των εσόδων αυτών, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τίτλων κατά κεφάλαιο και 
προσόδους και γενικά κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του 
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παρόντος. 
  9. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µπορεί να 
συνοµολογεί µε απευθείας ανάθεση τις συµβάσεις που απαιτούνται για την προετοιµασία, την 
έκδοση και διάθεση των τίτλων προεσόδων και για κάθε θέµα που αφορά τους τίτλους 
αυτούς. Οι συµβάσεις αυτές εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του 
άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, που προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 2145/1999 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α'). 
 10. Οι δαπάνες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως. 
 11. Νοµικό πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και δηµόσιες επιχειρήσεις 
που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, δύνανται να εκδίδουν και 
διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε µελλοντικά έσοδα 
αυτών, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1-10 του παρόντος. Στην 
περίπτωοη αυτήν οι αποφάσεις της παρ. 8 εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον 
Υπουργό που εποπτεύει το συγκεκριµένο Ν.Π.∆.∆. ή δηµόσια επιχείρηση, µετά από πρόταση 
της διοίκησης του Ν.Π.∆.∆. ή της δηµόσιας επιχείρησης, οι δε συµβάσεις της παρ. 9 
συνάπτονται από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από 
τον Υπουργό Οικονοµικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω 
Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέµενα ποσά στο 
λογαριασµό της παρ. 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων προσόδων και 
κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το Ν.Π.∆.∆. ή τη δηµόσια επιχείρηση, κατά 
περίπτωση. 
 12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή των αρµόδιων κατά την παρ. 11 
Υπουργών η έκδοση τίτλων προεσόδων µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω τρίτου νοµικού 
προσώπου, προς το οποίο µεταβιβάζονται µελλοντικά έσοδα του ∆ηµοσίου. Ν.Π.∆.∆. ή των 
αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο δηµοσίων επιχειρήσεων. Η µεταβίβαση αυτή 
και οι σχετικές συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, 
εισφορά, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Κατά τα λοιπά και στην 
περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1-11 του παρόντος. 

 
'Άρθρο 15 

 
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 'Οργάνωση του τοµέα παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 282 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
'4. Για τυχόν υφιστάµενες παραλείψεις του. ΕΛΤΑ. ως προς την εφαρµογή των διατάξεων 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιµα ή οι άλλες κυρώσεις του 
π.δ. 186/1992 µέχρι 31.12.2000, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα.' 
 

Άρθρο 16 
 
 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3. 4, 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 τροποποιούνται ως 
εξής: 
 '1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης µπορούν να ιδρύονται, να µετακινούνται ή να 
καταργούνται λαϊκές αγορές, στην περιφέρεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - 
Πειραιώς, µετά από γνώµη της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ταµείου Λαϊκών Αγορών. 
 2. Οι δήµοι και οι κοινότητες, εκτός αυτών που βρίσκονται στις περιφέρειες χωρικής 
αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων Αθηνών και Πειραιώς, µπορούν µε 
αποφάσεις των συµβουλίων τους, που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 ∆.Κ.Κ., να 
µετακινούν λαϊκές αγορές, καθώς και να προσδιορίζουν µε ακρίβεια το χώρο λειτουργίας 
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τους. 
 Η αρµοδιότητα για την ίδρυση και κατάργηση των λαϊκών αγορών παραµένει στο 
οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει τη σχετική απόφαση, ύστερα από γνώµη 
του κατά τόπο αρµόδιου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται. τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της εδαφικής 
περιφέρειας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικησης Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που 
διατίθενται, τα επαγγέλµατα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση. Μεταβίβαση, 
προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, η κα-
τανοµή των θέσεων, η επιβολή κυρώσεων, η συγκράτηση επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο 
θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.' 
 2. Οι παράγραφοι 2. 3, 4 του άρθρου 31 του ν. 2000/ 1991 καταργούνται. 

 
'Αρθρο 17 

 
 Η ρύθµιση του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόµου του ν. 1955/1991 
ισχύει και για τα έργα αναβάθµισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης .των υφιστάµενων σταθµών 
των Η.Σ.Α.Π.. Οι απαιτούµενες άδειες χορηγούνται µε απόφαση των Υπουργών Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 
 

Άρθρο 18 
 
 Στο άρθρο 24 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 /Α') προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως 
εξής: 
 '4. Με απόφαση του οικείου νοµάρχη και κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων, 
χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως εrnβητηγού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσεως, µετά 
µετρητού (ταξί) µε έδρα την πρωτεύουσα του νοµού, σε όσους οι ίδιοι ή οι κληρονόµοι τους 
στη συνέχεια, από του έτους 1930 και µετέπειτα διατηρούσαν και είχαν µονίµως υπό την 
εκµετάλλευσή ους φορτοεπιβητικό ή επιβατικό αυτοκίνητο. εξυπηρετούντες µε αυτό, άγονη 
γραµµή του νοµού, µέχρις ενάρξεως της ισχύος του ν. 866/1979, στις ευεργετικές διατάξεις 
του οποίου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν µπόρεσαν να υπαχθούν.' 

 
Άρθρο 19  

'Έναρξη ισχύος 
 

 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα άρθρα αυτού. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝ1ΟΥ Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. 
ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓ1ΑΣ 

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
 

  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ 
  

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Ε ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 

  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 

  
 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ MAZIΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Α ΡΕΠΠΑΣ 
 

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000  

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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