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Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαι-

σίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδη-

γών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγη-

σης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση 

ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινό-

μηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού 

ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλ-

λες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
   ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 4 Γενικές ρυθμίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης 

υποψήφιων οδηγών
Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση 
Άρθρο 6 Θεωρητική εξέταση
Άρθρο 7 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 8 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 9 Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας 

υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 10 Θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν 
την ελληνική γλώσσα

Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων 
υποψήφιων οδηγών και οδηγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 12 Πρακτική εκπαίδευση
Άρθρο 13 Πρακτική δοκιμασία
Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψή-

φιων οδηγών και οδηγών

Άρθρο 15 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής 
δοκιμασίας

Άρθρο 16 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αδειών Οδήγησης «Τέθριππον»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας 

Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των Εξεταστών
Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών
Άρθρο 20 Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων
Άρθρο 21 Αποζημίωση Εξεταστών, Εποπτών και μελών 

Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22 Κριτήρια και αποτελέσματα αξιολόγησης 

Εξεταστών
Άρθρο 23 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 24 Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προε-

τοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25 Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαι-

δευτών υποψηφίων οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου 
94 του ν. 2696/1999

Άρθρο 26 Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδή-
γησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας - 
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013

Άρθρο 27 Άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτή υπο-
ψήφιων οδηγών

Άρθρο 28 Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 29 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 33 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος

Άρθρο 34 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα 
ιστορικού ενδιαφέροντος

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 62

Θέματα συμβάσεων προμηθειών Οργανισμού 

Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και προς αποφυγή συνωστι-
σμού και συμφόρησης σε χώρους μαζικής συγκέντρω-
σης πληθυσμού, όπως οι σταθμοί των μέσων σταθερής 
τροχιάς, καθώς και για την ασφαλέστερη μετακίνηση του 
επιβατικού κοινού και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022, 
ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύ-
ναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων 
συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης, να προβαίνει 
στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατά το άρ-
θρο 269 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία κάθε 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερη των ορίων που 
καθορίζονται με το άρθρο 235 του ίδιου νόμου, με σκοπό 
την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, 
συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού για το αυτόματο 
σύστημα συλλογής κομίστρου, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί η υγειονομικά ασφαλής λειτουργία των γραμμών 
των μέσων σταθερής τροχιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 63

Παράταση συμβάσεων παροχής ταχυδρομικών

υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Οι από 23.9.2021 και 8.9.2021 συμβάσεις παροχής τα-
χυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της «Εταιρείας Υδρεύσε-
ως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία» 
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και των εταιρειών με την επωνυμία «Ελ-
ληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) και 
«ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία» (ΑCS Μ.Α.Ε.Ε.), αντίστοιχα, παρατεί-
νονται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις, είτε από τη λήξη τους είτε από την εξάντληση του 
οικονομικού αντικειμένου τους, έως την υπογραφή νέας 
σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την 
ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας 
που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία Δ6344 διακήρυ-
ξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η παράταση του πρώτου εδαφίου 
δεν δύναται να υπερβεί την 31η.1.2022.

Άρθρο 64

Ρυθμίσεις για τον οδικό άξονα 

«Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος - 

Τσακώνα» - Κατάργηση της παρ. 1 

του άρθρου πέμπτου του ν. 4219/2013

Η παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4219/2013 (Α’ 269) 
και η υπό στοιχεία ΕΠΠ/Π1/Φ1.1/οικ.112/4.4.2014 (Β’ 904) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων καταργούνται αφότου ίσχυσαν. Η κατάργηση 
αυτών δεν ιδρύει ούτε παρέχει δικαιώματα αποζημίω-
σης εις βάρος του Δημοσίου, ανεξάρτητα του χρόνου 
γέννησης αυτών.

Άρθρο 65

Έναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών 

και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων 

στην Περιφέρεια Αττικής

Η από 7.10.2020 υπ’ αρ. 108/2020 σύμβαση ανάθεσης 
εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρο-
μολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. μεταξύ 
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εται-
ρίας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη 
Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, ισχύει 
από την ημερομηνία υπογραφής της, κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και της παρ. 7 του 
άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 66

Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης 

από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων 

παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. 

και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορεί-

ων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας 

Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων 

ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας 

χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής 

χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012

1. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του τρί-
του εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 
(Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλο-
φορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφο-
ρείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου 
αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

2. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), 
για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των 
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανα-
στέλλεται έως και τις 31.12.2022.

3. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της 
παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας 
απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουρι-
στικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου 
αστικής περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις 
31.12.2022.

4. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς των 
περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 
(Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ 
αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

5. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της 
υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για τον μέγιστο 
χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης 
οχημάτων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
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6. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπλη-
ρώνεται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του 
δεύτερου εδαφίου της παρ.  2 του άρθρου 17 του ν. 
3534/2007 (Α’ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από 
την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής 
χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών 
αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.

Άρθρο 67

Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμ-

μής σε νήσους με πληθυσμό 

κάτω των 10.000 κατοίκων 

1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα 
χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του 
π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων, καθώς και των 
ήδη υφιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος νέων άγονων γραμμών, για τις οποίες δεν έχει 
εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, η 
παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της 
περ. δ) της παρ. 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, 
γίνεται με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμ-
φωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.

2. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιά-
δων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχει-
ρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή 
μισθωμένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών 
από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού 
μη συμπεριλαμβανομένου, ή 

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικρο-
συγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι 
επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, 
του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση 
έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύε-
ται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς 
όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.

Άρθρο 68

Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου 

με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων 
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα δι-
οικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα 
(9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

α) τα επιβατηγά οχήματα να είναι καινούργια,
β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύμ-

φωνα με την παρούσα, να μην δύνανται να αντικατα-
σταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από 
την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης 
αυτών σε κυκλοφορία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, καθορίζονται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινή-
των τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά 
οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο τρόπος επιλογής των 
δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έρ-
γου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα 
(9) θέσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την 
αντικατάσταση και λειτουργία αυτών.

3. Με την απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι κατηγο-
ρίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επι-
βάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας 
που κυμαίνεται από δέκα (10) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες 
για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφο-
ρικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων του παρόντος. 

Άρθρο 69

Τροποποίηση επωνυμίας Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού Πτήσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου 1 του ν. 4233/2014

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4233/2014 (Α’ 22): α) αντικαθί-
σταται ο τίτλος του άρθρου «Σύσταση Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» με τον τίτλο «Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», 
β) στην παρ. 1 η φράση «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτή-
σεων» (στο εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται από τη φράση 
«Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής 
«Οργανισμός), γ) στις παρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «Οργανισμός» και το άρθρο 1 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Συντονισμού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)

1. Συνιστάται «Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού 
Πτήσεων (στο εξής «Οργανισμός)» με έδρα εντός της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συ-
ντονιστή Πτήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/93/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετι-
κά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου 
χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» 
(ΕΕ L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η κατανομή του δια-
θέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων της Ελληνικής 
Επικράτειας στους αερομεταφορείς, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του παρόντος νόμου και της σχετικής εθνικής 
και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των 
ευκολιών προγραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με ευκολίες προγραμμα-
τισμού», σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, με την τή-
ρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και 
αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

3. Ο Οργανισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται απο-
κλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις 
στις οποίες παραπέμπει ο νόμος αυτός.

4. Ο Οργανισμός απολαύει διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από 
κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική 
αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά με την τήρηση 
της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κατανομής 
του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως 
ασκείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.».
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του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία 
και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των 
έργων της παρούσας περίπτωσης, η απόφαση περί παρα-
χώρησης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αφορά 
στο χερσαίο τμήμα της Χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Εί-
ναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών 
έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση 
εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του συστήματος με-
ταφοράς, του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, για έργα διασύνδεσης 
νήσων και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με 
την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συμπε-
ριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας και πρόσβασης. 

Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 
έως 10, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την 
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της 
απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου 
διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται 
όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του 
ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
χαρακτηρίζονται ως συνοδά έργα από την απόφαση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία συνοδεύεται 
από την απόφαση έγκρισης του έργου της διασύνδεσης 
από την αρμόδια αρχή διασύνδεσης, τη σχετική απόφα-
ση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τα στοιχεία της 
περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 14. Η Κτηματική Υπηρε-
σία διαβιβάζει την αίτηση αμελλητί και πάντως μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ’ αυτήν της αίτη-
σης και της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Τουρισμού και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν 
οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδο-
τήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο 
με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμών ή την 
άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, 
η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση 
της απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης σχετικής διάταξης για τον καθορισμό των τελών 
διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης 
για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου 
χώρου και πυθμένα, όσον αφορά στην εκτέλεση έργων 
εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, 
λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός καθορισμού των τελών 

διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής.».

Άρθρο 111

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής - 

Τροποποίηση του άρθρου 247

του ν. 4782/2021 (Α’ 36)

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται 
ως προς την προθεσμία αναστολής και το άρθρο δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτο-
κόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα 
που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν 
κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την 
παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το 
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 
λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται 
απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.».

Άρθρο 112

Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 30Α 

του ν. 2789/2000

Στον ν. 2789/2000 (Α’ 21), περί της προσαρμογής του 
ελληνικού δικαίου προς την οδηγία υπό στοιχεία 98/26/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανο-
νισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα 
διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, προστίθεται 
άρθρο 30 Α ως εξής:

«Άρθρο 30Α
Μεταβατική διάταξη

Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η εφαρμογή του πα-
ρόντος στα ιδρύματα των περ. (i) έως (v) της παρ. β’ του 
άρθρου 1, τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα 
διακανονισμού συναλλαγών, κατά την έννοια της παρ. α’ 
του άρθρου 1, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 113

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του Μέρους Γ’ αρχίζει δεκαοκτώ (18) μήνες 
από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10740 Τεύχος A’ 208/05.11.2021

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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