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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3534
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (SLOTS)
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 1
Αρχή Συντονισμού Πτήσεων
Συνιστάται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την επω−
νυμία «ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ» (Α.Σ.Π.) και έδρα
την Αθήνα.
Η Αρχή έχει διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πρά−
ξεών της και πειθαρχικό έλεγχο των μελών της.
Άρθρο 2
Συγκρότηση − Μέλη − Θητεία
1. Η Αρχή διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται
από τον Πρόεδρο και έξι μέλη. Ο Πρόεδρος πρέπει να
διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, την
πανεπιστημιακή του μόρφωση και την επαγγελματική
του ικανότητα και να διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία
σε θέματα αερομεταφορών.
Τα μέλη της Αρχής πρέπει να διακρίνονται για την
επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τομέα
των αερομεταφορών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών, η οποία αποτελεί και την πράξη συγκρότησης
του Συμβουλίου της Αρχής.
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών. Τα μέλη επιλέγονται ως εξής:
Ένα μέλος προτείνεται από την Εταιρεία «Διεθνής Αε−
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δύο μέλη που υπηρετούν στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτείνονται από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα μέλος από τον
πρώτο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα, ένα μέλος
από τον δεύτερο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα

και ένα μέλος από την Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών
Εταιρειών, το οποίο όμως δεν πρέπει να συνδέεται με
υπαλληλική σχέση με τους προαναφερόμενους δύο αε−
ρομεταφορείς.
3. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί
να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
δύναται να ανακαλεί την πράξη διορισμού του Προέδρου
και οποιουδήποτε μέλους για λόγους που αφορούν σε
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και
συμπεριφορά απάδουσα προς τα καθήκοντά τους. Ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής υποχρεούνται να υπο−
βάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄). Εάν κατά τη
διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο
η θέση του Προέδρου ή μέλους, διορίζεται νέος Πρόε−
δρος ή νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού
που αποχώρησε.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, ο δε Πρόε−
δρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου και
των μελών της Αρχής καθορίζεται από τον κανονισμό
εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης του άρθρου 7
του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί−
ζονται οι αποδοχές του Προέδρου.
Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής καθορίζεται
η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των λοιπών μελών της
για χρονικό διάστημα ίσο με τη θητεία τους και σε
ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά συνεδρίαση τα
διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η δαπάνη που προκαλείται
από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Αρχής.
6. Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής
και δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος
με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή
τον Διευθυντή να ενεργούν για λογαριασμό του και να
τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια
ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Η Αρχή συνέρχεται
σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε έναν μήνα από τη δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από−
φασης διορισμού των μελών της. Τα μέλη της Αρχής,
σε περίπτωση που διώκονται ποινικώς ή ενάγονται από
τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση
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επ’ αόριστον και επαναχορηγείται μόνο εφόσον, μετά
από νέα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση,
ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός, χωρίς να απαιτείται η
υποβολή του σε νέα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
και εξέταση.»
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 19/1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όταν μετά από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας
ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι ο οδηγός
δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις
σωματικής ή διανοητικής ικανότητας, ανακαλείται το
δικαίωμα οδήγησης και αφαιρείται η σχετική άδεια, η
οποία και ακυρώνεται.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών επιτρέπεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
κατά τη διάρκεια κατασκευής του Μετρό και της υποθα−
λάσσιας αρτηρίας, η κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων σε λεωφορειολωρίδες. Με
όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του παρόντος προσωρινού μέτρου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και
Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης δύναται να ανατίθεται
στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που
εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας
των αδειών οδήγησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με την προμήθεια των εντύπων των αδειών οδήγησης,
τη διαδικασία εκτύπωσής τους, τη διαβίβασή τους από
και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό με την εκτύπωσή τους ζήτημα.
8. Οι πρακτικές εξετάσεις οδηγών και υποψήφιων
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που λαμβάνουν
χώρα εντός του Νομού Αττικής, διενεργούνται από τους
υπαλλήλους − εξεταστές των οικείων Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων και από τους υπαλλήλους − εξεταστές του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται,
κατόπιν αιτήματος του οικείου Νομάρχη και εφόσον
υπάρχει σχετική ανάγκη, να διαθέτει με απόφασή του
υπαλλήλους − εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
της χώρας για τη διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης
οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτο−
σικλετών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για
τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και
αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων
οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσι−
κλετών. Τέτοια είναι και τα εξής μέτρα: το ηλεκτρονικό
σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικής εξέτα−
σης, το μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης
υποψήφιων οδηγών και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
διεξαγωγής των εξετάσεων (πίστες).
10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ημε−
ρησίως. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει
διοικητικές κυρώσεις, που θα καθορισθούν με απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 16
Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
Ι. 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2
και 6 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) ως
ακολούθως:
α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών.
Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός τριών (3) μηνών
μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Στο διάστημα αυτό
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους για χορήγηση άδειας ίδρυσης Κ.Τ.Ε.Ο., ενώ σε διά−
στημα τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του προηγούμενου
διαστήματος θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα προ−
βλεπόμενα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν και για
την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 2963/2001
τροποποιείται ως εξής:
«1. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργούν τον τεχνικό έλεγχο
των οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»
3. α. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με την οποία να βεβαιώνεται,
σε περίπτωση ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή μικτού
τοιούτου (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοπο−
δηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα:
− οικοπέδου ή όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφά−
νειας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) τ.μ. σε
περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νο−
μών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως
ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους
1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ΄) ή γηπέ−
δου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές (όπως αυτές πε−
ριγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 34 του παρόντος) για όλη την Επικράτεια.
Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν
ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσι−
κλετών και μοτοποδηλάτων (ήτοι των αμιγών Κ.Τ.Ε.Ο.
ΜΟΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή: οικοπέδου
επιφάνειας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.μ. σε πε−
ριοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή
εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923
ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ΄) ή γηπέ−
δου επιφάνειας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750)
τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές
περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 34 του παρόντος για όλη την Επικράτεια,
υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε
ισχύοντες όροι αρτιότητας.»
β. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλ−
ληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο
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και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν
γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και περιμετρική
ζώνη 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου
κατά περίπτωση και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα
οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34. Το τοπο−
γραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο
υπεύθυνο μηχανικό.
Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια
πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά το επιτρεπτό ή
μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή.»
γ. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια
για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός
οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις
του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως αυτό ισχύει.»
δ. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001
καταργείται και η περίπτωση η΄ αριθμείται ως ζ΄.
4. Στο άρθρο 37 του ν. 2963/2001:
α. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 καταργείται και
οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«στ. Στελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο
προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών καθορίζεται το αναγκαίο για τη λειτουργία
του Κ.Τ.Ε.Ο. προσωπικό και τα προσόντα του.
ζ. Διαπίστευση του Κ.Τ.Ε.Ο., ως προς τον περιοδικό
και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄) ή άλλο φο−
ρέα διαπίστευσης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄ σύμφωνα με το
αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.»
β. Η παράγραφος 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 4 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α΄), αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον
περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό
Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα
Ελέγχου Τύπου Α΄, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυπο−
ποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.»
5. Το άρθρο 39 του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 23 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου
1. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούνται να υποβάλλουν
στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών τους, που κάθε φορά ισχύει. Πο−
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) από το καταβαλλόμενο,
από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθαρό ποσό (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τον περιοδικό
τεχνικό έλεγχο, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο
για την παραχώρηση σε αυτά του δικαιώματος διε−
νέργειας του ελέγχου αυτού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρό−
πος απόδοσης του ως άνω ποσοστού από τα ιδιωτικά
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Κ.Τ.Ε.Ο., η δυνατότητα σύνταξης τιμοκαταλόγου με δι−
αφοροποίηση ανά ημέρα και ώρα προσέλευσης ή ανά
κατηγορία ελεγχόμενων χρηστών ή κατά κατηγορία
οχήματος, ο τρόπος υποβολής του τιμοκαταλόγου, κα−
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αριθμ.
Φ2/57216/7383/4.10.2002 (ΦΕΚ 1323/Β΄) κοινής απόφασης
των ανωτέρω Υπουργών.
2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς
και στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών−
Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, οι οποίοι, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους,
είτε διενεργούν αυτοψίες σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας είτε επιθεωρούν τα ήδη
λειτουργούντα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία
τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αποκοπή για κάθε
αυτοψία που διενεργείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Κανείς υπάλληλος δεν
επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις
αυτοψίες μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από
την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον ειδικό λογαρι−
ασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που
προβλέπεται στο ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄). Η παραπάνω
αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.»
ΙΙ. Στο άρθρο 3 του π.δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄) αντικα−
θίσταται η παράγραφος 6 και προστίθεται παράγραφος
7, ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, καθορίζονται τα συνοδευτικά των αιτήσεων
αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όλες οι ανα−
γκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του υπόψη συ−
στήματος εξετάσεων και τα της έκδοσης και ανανέωσης
των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί−
ζονται και αναπροσαρμόζονται:
α. Η αμοιβή των εξεταστικών επιτροπών και επιτηρη−
τών των εξετάσεων που διενεργούνται από τις Υπηρε−
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
β. Η αμοιβή των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων που ασκούν την εποπτεία, τον έλεγχο
και την επιθεώρηση των σχολών που παρέχουν την
ανωτέρω κατάρτιση.
γ. Το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλουν οι ενδια−
φερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς
απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, που διενεργού−
νται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία
κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν.δ.
638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄), τον οποίο βαρύνουν και οι αμοιβές
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας διάταξης.
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δ. Η τιμή διάθεσης, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των
εκδιδόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών βιβλίων και κατά περίπτωση ερωτηματολογίων,
σχετικά με την επιμόρφωση και εξέταση των υποψήφιων
για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οδηγών και
την απόκτηση πιστοποιητικών κατάρτισης οδηγών για
οδικές μεταφορές, καθώς και των εντύπων των αδειών
οδήγησης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα
έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω αποτελούν έσοδο
του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο λο−
γαριασμού και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
της συγγραφής και έκδοσής τους, καθώς επίσης και της
συγγραφής και έκδοσης των απαραίτητων εντύπων.
ε. Κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την υλοποίηση του
παρόντος διατάγματος.»
ΙΙΙ. Στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α΄):
1. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, κατά
τις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/
1999, ΦΕΚ 57/Α΄), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε
Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγ−
χο, πλέον του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες δια−
τάξεις τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και
στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο
αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:
α. με το πενήντα τοις εκατό (50%)του καταβαλλόμε−
νου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέρ−
γειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται
εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι και δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες.
β. με εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου
για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας
αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρό−
θεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών.
γ. με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κατα−
βαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους
διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα
προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο,
πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.»
2. Η παράγραφος 5 καταργείται.
3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης
για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της
Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες δια−
τάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου
Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια
και ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. του νομού αδυνατούν να προβούν
στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι
τοπικού χαρακτήρα.»
Άρθρο 17
Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές
1.α. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και
κέντρων ξένων γλωσσών η μεταφορά έναντι καταβολής
άμεσου ή έμμεσου κομίστρου μαθητών – σπουδαστών
με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας
τους ή επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραχω−
ρηθεί στα παραπάνω πρόσωπα, δυνάμει οποιασδήποτε
σύμβασης.
*01000402302070016*

β. Στους παραβάτες της προηγούμενης διάταξης,
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλο−
φορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) έως
δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη.
Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας και οι
κρατικές πινακίδες αφαιρούνται οριστικά με απόφαση
του οικείου νομάρχη.
γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παρα−
γράφου αυτής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της
Ελληνικής Αστυνομίας και στα μικτά κλιμάκια ελέγχου
του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄).
2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μετα−
φέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν
τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι
ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, από το έτος κατασκευής
του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομέ−
νου ή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας είτε στο
εσωτερικό είτε σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από
το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη
συμπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από
την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών. Οι
ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανα−
λόγως και στα σχολικά λεωφορεία που ταξινομήθηκαν
με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού σχολικά λεωφορεία, τα οποία μέχρι 31.12.2008 συ−
μπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των
είκοσι επτά (27) ετών, αποσύρονται της κυκλοφορίας.
3. Σε οδηγό επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου,
που είναι ενταγμένο σε ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί, εφόσον
εισπράξει κόμιστρο πέραν του νομίμου, επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3109/2003
(ΦΕΚ 38/Α΄), όπως ισχύει. Εάν στην είσπραξη του κομί−
στρου, πέραν του νομίμου, έχει συμπράξει αποδεδειγ−
μένα το κέντρο του ραδιοταξί, από όπου λαμβάνονται
από τους οδηγούς οι κλήσεις μίσθωσης, παράλληλα
και ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες στον οδηγό του
Ε.Δ.Χ. κυρώσεις, επιβάλλονται με απόφαση του οικείου
νομάρχη και στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί οι παρακάτω
κυρώσεις:
α. Σύσταση.
β. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λει−
τουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έναν (1)
μέχρι τρεις (3) μήνες.
γ. Για κάθε φορά, πέραν της τρίτης, ανάκληση άδειας
λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έξι (6)
μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
4.α. Στις αρχές του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ
49/Α΄) ανατίθεται ο έλεγχος των παραβάσεων των
ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων
ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 12/1998 της 11ης Δεκεμβρίου 1997.
β. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις πα−
ραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από πεντακόσια (500)
έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
γ. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού
προστίμου ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζο−
νται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006
(ΦΕΚ 49/Α΄).
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01000402302070016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

