
ΜEΡΟΣ Α΄ 
IΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤAΛΛΕΥΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜIΩΝ ΕΠI ΥΔAΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Άρθρο 1
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) ισχύ-
ουν οι εξής ορισµοί:

1.α) «Άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου»: η άδεια που χο-
ρηγείται στον ενδιαφερόµενο µόνο για την κατασκευή ε-
γκαταστάσεων και υποδοµών και την προσθήκη του απα-
ραίτητου εξοπλισµού του υδατοδροµίου. 

β) «Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου»: η άδεια που
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο και επιτρέπει τη λει-
τουργία και εκµετάλλευση του υδατοδροµίου, εφόσον έ-
χει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρο-
µίου. 

2. «Αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών µετα-
φορών που διαθέτει το προβλεπόµενο πιστοποιητικό αε-
ροµεταφορέα. 

3. «Αεροπορική ηµέρα»: το χρονικό διάστηµα που ορί-
ζεται τριάντα (30) λεπτά πριν από την ανατολή έως και
τριάντα (30) λεπτά µετά τη δύση του ηλίου.

4. «Αεροσκάφος»: υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή
αµφίβιο ελικόπτερο.

5. «Αποθαλάσσωση»: η αποκόλληση αεροσκάφους α-
πό την επιφάνεια του ύδατος µε ίδιες δυνάµεις.

6. «Δηµόσιος φορέας»: το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσω-
πα δηµόσιου δικαίου, οι Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού, τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία

των µετοχών έχει το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄βαθµού καθώς και τα δηµοτι-
κά λιµενικά ταµεία.

7. «Δ.Κ.Α.Σ»: οι «Διεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυ-
γή Συγκρούσεων στη θάλασσα» της Δ.Σ. του Λονδίνου
του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 93/1974 (Α΄
293), όπως ισχύουν. 

8. «Εγχειρίδια υδατοδροµίου»: τα εγχειρίδια που υπο-
βάλλονται µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδει-
ας υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβάνουν:
α) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water

Aerodrome Manual),
β) το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security

Program),
γ) το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Ανάγκης (Emergency Plan).
9. «Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπο-

ρίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)»: ο Εθνικός Κανονισµός Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.), που έχει εκδοθεί µε
την µε Αριθ. Δ15/Α/18070/1501 απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1485/17.6.2011),
οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (Τ.Ο.Α.) και οι
λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή προτύ-
πων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ε-
νέργειες.

10. «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/ V.M.C.)»: µετεωρο-
λογικές συνθήκες εκφρασµένες από την άποψη ορατό-
τητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νε-
φών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ε-
λάχιστα όρια.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Δ΄, 3 Οκτωβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις



11. «Περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου»: υδάτινη περιο-
χή του υδατοδροµίου, εντός της οποίας µπορεί να ορίζε-
ται, σε συνάρτηση µε τη µορφολογία της ευρύτερης χερ-
σαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επι-
δόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον
ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπε-
ται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υ-
δατοδρόµηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγµών ορί-
ζεται είτε από τις συντεταγµένες του κέντρου του κύ-
κλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγµένες του σχή-
µατος της περιοχής ελιγµών και δεν περιλαµβάνει τους
χώρους ελλιµενισµού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ε-
λιγµών µπορεί να συµπεριλαµβάνεται περιοχή εντός λι-
µένος.

12. «Περιοχή ελλιµενισµού αεροσκαφών»: υδάτινη πε-
ριοχή του υδατοδροµίου σε επαφή µε προβλήτα, στην ο-
ποία παρέχονται σταθερά σηµεία που προσδένεται το α-
εροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επι-
βάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εµπορεύµα-
τα, να γίνει ανεφοδιασµός καυσίµων και παραµονή του
αεροσκάφους µεταξύ των πτήσεων.

13. «Περιοχή κίνησης υδατοδροµίου»: η περιοχή του
υδατοδροµίου που χρησιµοποιείται για την αποθαλάσ-
σωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόµηση αε-
ροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ε-
λιγµών του υδατοδροµίου και ελλιµενισµού αεροσκα-
φών.

14. «Προσθαλάσσωση»: η προσυδάτωση του αεροσκά-
φους.

15. «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: πτητική δραστη-
ριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η ο-
ποία δεν είναι πτητική λειτουργία δηµόσιων µεταφορών
ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

16. «Πτήση VFR (VFR Flight)»: η πτήση που διεξάγεται
σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

17. «Σύµβαση παραχώρησης»: η σύµβαση µε την οποία
ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας παραχωρεί σε
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο την λειτουργία του υδατοδρο-
µίου.

18. «Σύµβαση υδατοδροµίου»: η σύµβαση µεταξύ κα-
τόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου και κατόχου άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

19. «Σύστηµα W.G.S.-84»: το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό
Σύστηµα (World Geodetic System) του έτους 1984.

20. «Τύποι υδατοδροµίων»: τα υδατοδρόµια µπορεί να
εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού ή και εξωτερικού και
διακρίνονται σε υδατοδρόµια εσωτερικού ή υδατοδρόµια
εξωτερικού (πύλες). 

21. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσ-
σωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιµο-
ποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων. Τα υδάτινα πεδία δεν µπορεί να αποτελούν πύ-
λη εισόδου-εξόδου προς και από τη χώρα.

22. «Υδατοδρόµιο»: το αεροδρόµιο επί υδάτινης επι-
φάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για
την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την κίνηση
αεροσκαφών επί της επιφάνειας αυτής, και περιλαµβά-
νει τις αναγκαίες χερσαίες επιφάνειες, υποδοµές, κτι-
ριακές και λιµενικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό
για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης υδροπλάνων,
επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου.

23. «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευ-
σης Λιµένα»: κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της αυτο-

διοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νό-
µο, την ευθύνη της διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001 (Α΄
285).

24. «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδροµίου»: ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή το νοµικό πρό-
σωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατο-
δροµίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης ή και λει-
τουργίας υδατοδροµίου. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 – 32) εφαρµό-
ζονται σε όλα τα υδατοδρόµια στα οποία πραγµατοποι-
ούνται πτήσεις δηµόσιων αεροµεταφορών, γενικής αε-
ροπορίας και αεροπορικών εργασιών από το Δηµόσιο, α-
πό οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθµού,
από νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από
ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3
Εγκαταστάσεις υδατοδροµίων

1. Για τη λειτουργία των υδατοδροµίων απαιτείται η
κατάλληλη υποδοµή σε λιµενικές και κτηριακές εγκατα-
στάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προκατασκευα-
σµένων σταθερών, µετακινούµενων ή φορητών οικί-
σκων, καθώς και του απαιτούµενου εξοπλισµού της περί-
πτωσης ιβ΄ του άρθρου 16. 
Η κατασκευή των απαιτούµενων νέων εγκαταστάσεων

για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου
και ταχυδροµείου πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές, τους κανονισµούς και την κείµενη
νοµοθεσία.
Για το σχεδιασµό των απαιτούµενων εγκαταστάσεων

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδροµίου,
ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστη-
ριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους
από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι αναµονής πριν α-
πό τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής α-
ποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων
ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών
και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναµονής για επιβί-
βαση και οι χώροι υγιεινής.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των κτηριακών εγκαταστά-
σεων προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ε-
ξυπηρέτησης επιβατών καθορίζονται ως εξής: 
α) κτιριακή ή άλλη υποδοµή ώστε να διασφαλίζεται η

επάρκεια χώρου για την εγκατάσταση και τη σωστή λει-
τουργία του εξοπλισµού ασφαλείας ελέγχου επιβατών
και αποσκευών,
β) κατά την αναµονή επιβατών απαιτείται χώρος 1,2

τ.µ. ανά εξυπηρετούµενο επιβάτη,
γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύ-

λων και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα ανάλογα µε τoν
αριθµό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται µέσα
στο χώρο αναµονής των επιβατών, χωροθετούνται πλη-
σίον αυτού.
Στα υδατοδρόµια που αποτελούν πύλες εισόδου-εξό-

δου υπάρχει διαχωρισµός των επιβατών εντός και εκτός
Σένγκεν, ελάχιστος χώρος για το ένστολο προσωπικό
και τον αξιωµατικό υπηρεσίας.
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της
παραγράφου 2, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των α-
νωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εσωτερι-
κού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2, και να καθορί-
ζονται θέµατα υποδοµών, κτιριακών και λοιπών εγκατα-
στάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεποµένων, για
τα υδατοδρόµια εσωτερικού σε λίµνη.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχι-
στες απαιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών,
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των α-
νωτέρω προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερι-
κού (πύλες) σε θαλάσσια περιοχή. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω ελάχιστες α-
παιτήσεις, και να καθορίζονται θέµατα υποδοµών, κτιρια-
κών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω
προβλεποµένων, για τα υδατοδρόµια εξωτερικού (πύ-
λες) σε λίµνη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος
κάθε υδατοδροµίου ως υδατοδροµίου εσωτερικού ή εξω-
τερικού / πύλη.

Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου χορηγείται µόνο σε
δηµόσιο φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υπο-
δοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου. Για υ-
δατοδρόµιο σε λίµνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται απο-
κλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση
άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την απόφαση χορήγησης της
συνυπογράφει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία:
α) έχει καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβό-

λιο πλοίων. Αγκυροβόλια πλοίων µπορεί να χρησιµοποι-
ούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υ-
δροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβο-
ληµένα πλοία, ύστερα από σχετική έγκριση του αρµόδι-
ου φορέα και σύµφωνη γνώµη της τοπικής λιµενικής αρ-
χής,
β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάµεων

ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και α-
σκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίµων ή
εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάµεων εν γένει ή εγκα-
τάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άµυνας και α-
σφάλειας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 του      ν.
2971/2001 (Α΄ 285) ή έχει καθοριστεί ως αµυντική περιο-

χή ή ναυτικό οχυρό κατά τον α.ν. 376/1936 (Α΄ 546)
γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως

αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του  π.δ.
31/2018 (Α΄ 61), λαµβάνοντας υπόψη και τους περιορι-
σµούς κίνησης µηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατά-
στασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), µε το π.δ. 31/2018 (Α΄
61).

δ) σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετε-
ωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι
καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσµε-
νείς και δηµιουργούν σηµαντικό ύψος κύµατος, ανώτερο
των δύο (2) µέτρων στην περιοχή προσθαλάσσωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί ένα υδατο-
δρόµιο να οριστεί ως σηµείο εισόδου-εξόδου, ύστερα α-
πό αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου. 
Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου δεν είναι και

κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου, η αίτηση συ-
νυποβάλλεται και από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης υ-
δατοδροµίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υ-
δάτινων πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας.

5. Για τα υδατοδρόµια και τα υδάτινα πεδία εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράµµατος Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας στους τοµείς που τα αφορούν. Η
εκτέλεση δηµόσιων µεταφορών από αεροµεταφορείς
προϋποθέτει την έγκριση του προγράµµατος ασφάλειας
αεροµεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανο-
νισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρό-
µια στα οποία η αστυνόµευση διενεργείται από το Λιµε-
νικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό
Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρε-
ται η Ελληνική Αστυνοµία, νοείται το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την έγκριση του προγράµµα-
τος ασφαλείας του υδατοδροµίου απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε τη λει-
τουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη
αντίστοιχα.

6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο Μέρος
Α΄ εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, Α΄
250) και του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

7. Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υπεύθυ-
νος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των υ-
ποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου. Επιπλέον, ο
φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου φέρει την ευθύνη για
το συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοποιούµε-
νων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν µέσα στα όρια
του υδατοδροµίου.

8. Για τα υδατοδρόµια εξωτερικού επιτρέπεται η πραγ-
µατοποίηση πτήσεων εσωτερικού, και απευθείας πτήσε-
ων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρµό-
ζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει δια-
σφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των προβλεπό-
µενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έ-
χουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω διεθνούς αερολιµένα ή αερολιµένα ή λιµένα ή υδα-
τοδροµίου που έχει χαρακτηριστεί ως νοµοθετηµένο ση-
µείο (πύλη) εισόδου-εξόδου για τη χώρα.
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9. Στη σύµβαση παραχώρησης αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δύο συµ-
βαλλόµενων µερών για την τήρηση των όρων που προ-
βλέπονται στον παρόντα νόµο.

10. Αν σε περιοχή ελιγµών υδατοδροµίου περιλαµβά-
νεται περιοχή λιµένα, η χρήση της περιοχής ελιγµών ε-
πιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιµενικής
Αρχής και µε ευθύνη του χειριστή του υδροπλάνου.

11. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου δεν επιτρέπει τη
λειτουργία του υδατοδροµίου χωρίς την έκδοση άδειας
λειτουργίας.

Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων

Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρού-
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010
(Α΄204). Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί
στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού το-
µέα.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Λειτουργίας 

Υδατοδροµίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χο-
ρηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου. Για υδατο-
δρόµιο σε λίµνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται απο-
κλειστικά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες που έχουν υπα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορη-
γείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται µόνο
σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην
Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή εφαρµό-
ζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988
(Α΄ 250). 
Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρό-

σωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα ε-
ντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την αίτηση ορίζεται α-
ντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει
στη χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοµατεπώ-
νυµο/επωνυµία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και τη-
λέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντι-
κλήτου, αυτός αντικαθίσταται µέσα σε δύο (2) µήνες. 

3. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται σε δη-
µόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδει-
ας λειτουργίας σε ανώνυµη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων
σύµβουλος και κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου
στην ανώνυµη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειρι-
στής στις λοιπές πρέπει:
α) να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
β) να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε οποιαδή-

ποτε ποινή για τα εγκλήµατα της ανυποταξίας, της λιπο-
ταξίας, των προσβολών του πολιτεύµατος, της προδο-
σίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης ά-
σκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, κατά της πολιτεια-
κής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ε-

γκληµατικής οργάνωσης, των τροµοκρατικών πράξεων,
της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας,
της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του α-
πορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφο-
ρικής συνοµιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της ε-
κβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή
της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της
ζωοκλοπής, της λαθρεµπορίας και των εγκληµάτων περί
όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη
αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό µητρώο του αιτού-
ντος,
γ) να µην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή

ανώτερη των έξι (6) µηνών για έγκληµα που τελέστηκε
µε δόλο,
δ) να µην κρατείται προσωρινά ή να µην έχει παραπεµ-

φθεί αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή αδίκηµα της
περίπτωσης β΄ ή να µην έχει καταδικαστεί έστω και µε ο-
ριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της πε-
ρίπτωσης β΄. Το κώλυµα αυτό ισχύει µέχρι να εκδοθεί α-
µετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
ε) να µην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων

του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη
στέρησή τους,
στ) να µην τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
ζ) να µην έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία για πει-

θαρχικό παράπτωµα σχετικό µε τα αδικήµατα της περί-
πτωσης β΄,
η) να µην είναι κατασκευαστής ή έµπορος όπλων, πυ-

ροµαχικών ή εκρηκτικών υλών.
Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχε-

τική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του κατόχου της
άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτι-
κά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις
των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λει-
τουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις
µετοχές ή τα µερίδιά τους.

4. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παρα-
γράφου 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο εν-
διαφερόµενος δηλώνει ότι:
αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρο-

νται στις περιπτώσεις ε΄, ζ’ και η΄ της παραγράφου 3, 
ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεµφθεί

αµετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και µε
οριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, 
γγ. δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική

της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για έ-
γκληµα που τελέστηκε µε δόλο,
β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση,

του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του
τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του (αυτεπάγ-
γελτη αναζήτηση), 
γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικα-

στική συµπαράσταση, του οποίου η ηµεροµηνία έκδοσης
δεν απέχει πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία υπο-
βολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Άρθρο 7
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων

1. Αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης,
την προώθηση της διαδικασίας και την εισήγηση για την
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έκδοση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή της άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται το Τµήµα Εναέριων
Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Γενικής Γραµµατείας Μεταφο-
ρών.

2. Το Τ.Ε.Μ. είναι αρµόδιο ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται
στα άρθρα 9, 11 και 13 ανάλογα µε την άδεια υδατοδρο-
µίου,
β) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου

και τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο, εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλή-
ρης,
γ) τη διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης και των δικαι-

ολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υ-
δατοδροµίου, στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµό-
διες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12, 
δ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των υπηρεσιών

και συναρµόδιων Υπουργείων,
ε) την εισήγηση υπογραφής απόφασης για τη χορήγη-

ση άδειας στον αιτούντα µε τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 12, 
στ) τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση τα-

κτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδροµίων,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14, 
ζ) την ενηµέρωση του ενδιαφεροµένου σε τακτά χρο-

νικά διαστήµατα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι
σχετικές διαδικασίες και τους λόγους καθυστέρησης ή
αδυναµίας παροχής άδειας.

Άρθρο 8
Τεχνικός φάκελος υδατοδροµίου

1. Ο τεχνικός φάκελος, ανάλογα µε την άδεια υδατο-
δροµίου (ίδρυσης ή λειτουργίας) που ζητεί ο ενδιαφερό-
µενος, περιέχει, αντίστοιχα, τα κατά τα άρθρα 9 και 11
δικαιολογητικά. 
Ο τεχνικός φάκελος κατατίθεται στο σύνολό του σε η-

λεκτρονική µορφή σε δέκα (10) αντίγραφα. Επιπλέον κα-
τατίθεται σε έντυπη µορφή και περιλαµβάνει τα εξής:
α) πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου. Αν ο αιτών εί-

ναι νοµικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των
εγγράφων νοµιµοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστα-
σης, καθώς και το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του,
µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της

δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, που έ-
χουν υποβληθεί στην αρµόδια φορολογική αρχή, µε α-
ντικείµενο την ίδρυση ή τη λειτουργία υδατοδροµίου. Ε-
ναλλακτικά, µπορεί να υποβάλλεται βεβαίωση του Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (Υπηρεσία µιας
στάσης για τη σύσταση εταιριών), στην οποία αναφέρο-
νται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες
της εταιρείας αναφορικά µε την ίδρυση ή τη λειτουργία
υδατοδροµίου,
γ) αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση αιτήµατος

αδειοδότησης υδατοδροµίου καταβάλλεται παράβολο υ-
πέρ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Τ.Ε.Μ., µπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος του α-

νωτέρω παραβόλου ανάλογα µε τον πληθυσµό και την
τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής, 
δ) τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου και του αντι-

κλήτου, εφόσον απαιτείται, 
ε) ναυτικό χάρτη της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας

της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού
(Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευ-
διάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυµεί να χρη-
σιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο αιτών, η περιοχή ελιγµών
του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκα-
φών, εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά
στίγµατα) και τα σχετικά αποσπάσµατα από τον «Πλοη-
γό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αι-
τούµενη περιοχή. Υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντίτυπα.
Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα
για υδατοδρόµιο επί λίµνης, 
στ) χάρτες σε πέντε (5) αντίτυπα,της Γεωγραφικής Υ-

πηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίµακας 1:5.000 και
1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η πε-
ριοχή ελιγµών του υδατοδροµίου και τα σηµεία πρόσδε-
σης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από
αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων µε ισοϋψείς. Κάθε αναφο-
ρά στις (γεωγραφικές) συντεταγµένες της περιοχής ε-
λιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστηµα W.G.S.-84.,
ζ) οριζοντιογραφία σε έξι (6) αντίτυπα του χώρου του

υδατοδροµίου κατάλληλης κλίµακας, τουλάχιστον
1:500, ώστε να αποτυπώνονται ευκρινώς οι κτηριακές υ-
ποδοµές και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, υφιστάµενων
και προτεινόµενων νέων έργων, η περίφραξη υδατοδρο-
µίου, καθώς και οι θέσεις ελλιµενισµού των αεροσκα-
φών. Επίσης επί του σχεδίου απεικονίζεται το διάγραµµα
ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό
τους στο υδατοδρόµιο έως την επιβίβασή τους και κατά
την αποβίβασή τους έως την έξοδό τους από το υδατο-
δρόµιο, 
η) κάτοψη κατάλληλης κλίµακας των υποδοµών του υ-

δατοδροµίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι ανα-
µονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυ-
τοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και
παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προ-
ορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και
φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους. Επι-
πλέον, επί του σχεδίου θα προβάλλονται ο εξοπλισµός
ασφαλείας για τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, α-
ποσκευών ή φορτίου µε σχετική περιγραφή του. Υπο-
βάλλεται σε έξι (6) αντίτυπα. Επίσης, υποβάλλεται υπεύ-
θυνη δήλωση αρµόδιου µηχανικού στην οποία περιγρά-
φεται αναλυτικά η νοµιµότητα των κτηριακών υποδοµών
και εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου και η οποία συνο-
δεύεται από αντίγραφα των σχετικών διοικητικών πράξε-
ων και εγκρίσεων. Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται
δειγµατοληπτικά, µετά από σχετική διαβίβαση αιτήµατος
της Επιτροπής Υδατοδροµίων στην αρµόδια υπηρεσία.Σε
περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε ή είναι όµο-
ρο µε περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση, ό-
πως έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή του συµ-
βουλίου αρχιτεκτονικής, υποβάλλεται, επιπλέον, και η
σχετική έγκριση, 
θ) απόφαση του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκ-

µετάλλευσης του λιµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 24 του ν. 2971/2001 ή του αρµόδιου οργάνου για
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παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της
ζώνης λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού ή και συνε-
χόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου
εκτός ζώνης λιµένα ή όχθης ή και συνεχόµενης της ό-
χθης παρόχθιας ζώνης λίµνης, εφόσον απαιτείται παρα-
χώρηση. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγια-
λού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου
χώρου ή του πυθµένα, καθώς η παραχώρηση όχθης ή και
συνεχόµενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίµνης ή του
πυθµένα λίµνης για την ανάπτυξη υδατοδροµίου γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 σε συνδυα-
σµό µε το άρθρο 31 του ιδίου νόµου σε περίπτωση αίτη-
σης στην οποία δηλώνεται η πρόθεση υποβολής αίτησης
άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου. Η απόφαση του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος και παρατείνεται
επ' αόριστον σε περίπτωση λήψης της άδειας ίδρυσης, ε-
νώ ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.
Σε περίπτωση λιµνών όπου υπάρχει φορέας διαχείρισης
αυτής, η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης για τη
δηµιουργία υδατοδροµίου γίνεται ως ανωτέρω από το
φορέα διαχείρισης της λίµνης,
ι) σε περιοχές στις οποίες υπάρχει καθορισµένη Χερ-

σαία Ζώνη Λιµένα (Χ.Ζ.Λ.), τοπογραφικό διάγραµµα σε
δύο (2) αντίτυπα, οι συντεταγµένες του οποίου είναι ε-
ξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρηµένο
από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης
λιµένα, στο οποίο αποτυπώνονται: 
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ.,

καθώς και το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η απόφαση καθορισµού, το ο-
ποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού, 
ββ) οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις και τα προ-

τεινόµενα νέα έργα, 
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,εε) οι υφιστάµε-

νες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα, 
ια) πράξη παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υ-

δατοδροµίου προς τον αιτούντα, µε λεπτοµερή περιγρα-
φή των γεωγραφικών συντεταγµένων των ορίων του χώ-
ρου του υδατοδροµίου, 
ιβ) επιχειρηµατικό σχέδιο για την ίδρυση, την οργάνωση

και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή, µετα-
ξύ άλλων, των επιδιωκόµενων στόχων, των αναγκαίων µέ-
σων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των προβλέψεων
χρήσης σε ετήσια βάση, του προσδιορισµού του συνολι-
κού κόστους και του τρόπου χρηµατοδότησης των επιµέ-
ρους δράσεων, καθώς και της εκτίµησης των χρηµατοοι-
κονοµικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραµµένο από
το νόµιµο εκπρόσωπο του υδατοδροµίου,
ιγ) αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στο οποίο φαίνεται η αρ-
µόδια περιβαλλοντική αρχή και ο αριθµός πρωτοκόλλου
παραλαβής ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αν το υδατοδρόµιο έχει ή-
δη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Εάν το υδατοδρόµιο εί-
ναι κατηγορίας Β΄ και υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλο-
ντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.), ακολουθείται η ισχύουσα νο-
µοθεσία για την έγκριση των Π.Π.Δ. ,
ιδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water

Aerodrome Manual), στο οποίο αναφέρονται γενικά η ορ-

γανωτική δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατο-
δροµίου. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα Ι,
ιε) Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security

Program), στο οποίο περιγράφονται οι µέθοδοι, οι διαδικα-
σίες, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλι-
σµός για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου από
έκνοµες ενέργειες σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υποβάλλε-
ται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
ΙΙ, 
ιστ) «Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Ανάγκης» (Emergency Plan), το οποίο περιέχει τους τρό-
πους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου
σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την
αντιµετώπιση των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης του
υδατοδροµίου. Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ,
ιζ) σχέδιο σύµβασης υδατοδροµίου, στην οποία περι-

λαµβάνονται οπωσδήποτε η συµβατική περίοδος, η ο-
ποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) ετών, η
δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδο-
µών, το καταβλητέο τίµηµα, οι όροι λύσης της σύµβασης
και οι δεσµεύσεις σε περίπτωση µεταβίβασης της άδειας
ίδρυσης του υδατοδροµίου. 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελ-
ληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις,
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια
αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου εγκρίνε-
ται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
(Α.Π.Α.) όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας υδατοδρο-
µίου. 
Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου εγκρίνεται

από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας µετά
τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του Κλάδου Ασφαλεί-
ας και Αστυνόµευσης του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Προϊ-
σταµένου του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας για θέµατα που εµπλέκονται, α-
νάλογα µε τη λειτουργία του υδατοδροµίου σε θαλάσσια
περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα.
Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Α-

νάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτι-
κής Αεροπορίας ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Αρ-
χηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταµένου του Κλάδου
Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας για θέ-
µατα που εµπλέκονται, ανάλογα µε τη λειτουργία του υ-
δατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίµνη αντίστοιχα,
καθώς και του Πυροσβεστικού Σώµατος για θέµατα αρ-
µοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Πο-
λιτικής Προστασίας. 
Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να διατηρεί στο υ-

δατοδρόµιο αντίγραφα των εγκεκριµένων Εγχειρίδιων
Υδατοδροµίου, σφραγισµένα από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
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Τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου, µετά την έγκρισή τους,
τροποποιούνται µε όµοια πράξη των ανωτέρω αρµόδιων
αρχών:
α) λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που

αφορούν θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια,
β) ύστερα από αίτηµα του νόµιµου κατόχου της άδειας

λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή του.
γ) λόγω µεταβολής των στοιχείων τους.

Άρθρο 9
Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτηση
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ θ΄, ι΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄,
ιε΄ και ιστ΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water
Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 8 περιγράφονται γενικά η οργανωτική δο-
µή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας ί-
δρυσης υδατοδροµίου απαιτείται προέγκριση του Εγχει-
ριδίου Λειτουργίας από την Α.Π.Α. µε στόχο την επιτά-
χυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορή-
γησης της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου. 

3. Στο Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 8 περιγράφονται γενικά οι µέθοδοι, οι διαδικασίες
το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισµός για την α-
σφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου από έκνοµες ενέρ-
γειες σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπόδειγµα του προ-
γράµµατος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.

4. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει γενικά τους τρόπους
δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου σε
συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ανά περί-
πτωση και κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙΙ.

Άρθρο 10
Παράβολο 

Το ύψος του παραβόλου της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 8 ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πε-
ντακόσια (2.500) ευρώ.

Άρθρο 11
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας

υδατοδροµίου 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ.. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα δικαιολογητικά
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ και της
παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και την εγκεκριµένη
Α.Ε.Π.Ο. ή τις Π.Π.Δ..

2. Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Water

Aerodrome Manual) της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 8 περιγράφονται αναλυτικά η οργανωτική
δοµή και οι διαδικασίες λειτουργίας του υδατοδροµίου,
καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδα-
τοδροµίου απαιτείται έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουρ-
γίας από το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας.

3. Στο Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program) της περίπτωσης ιε΄ της παραγραφου 1 του άρ-
θρου 8 περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι, οι διαδικα-
σίες, το απαραίτητο προσωπικό και ο εξοπλισµός για την
ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου από έκνοµες ε-
νέργειες σύµφωνα µε το Ε.Π.Α.Π.Α.. Υπόδειγµα του
προγράµµατος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου απαιτείται
έγκριση του Προγράµµατος Ασφαλείας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 8.

4. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων
Ανάγκης (Emergency Plan) της περίπτωσης ιστ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 8 περιέχει αναλυτικά τους τρό-
πους δράσης του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου
σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς ανά περί-
πτωση και κατηγορία έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙΙ. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδα-
τοδροµίου απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Αντιµετώπι-
σης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 8.

Άρθρο 12
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέ-
λου και µε την προϋπόθεση ότι ο τεχνικός φάκελος είναι
πλήρης, το Τ.Ε.Μ., το οποίο αναλαµβάνει την επικοινω-
νία µεταξύ των ενδιαφεροµένων και των υπηρεσιών, ε-
λέγχει τις παρατηρήσεις και τις χρονικές αποκρίσεις, ε-
νηµερώνει τους αρµοδίους όλων των υπηρεσιών και δια-
βιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες αντίγραφο
του φακέλου στις εξής δηµόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.),

προκειµένου να εξετάσει σε συνεννόηση µε τα Γενικά Ε-
πιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων αν η
χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λει-
τουργίες των Ενόπλων Δυνάµεων ή άλλες παραµέτρους
της εθνικής άµυνας,
β) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
να εξετάσουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, την
καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ασφά-
λειας και αστυνόµευσης, της ασφάλειας της ναυσι-
πλοΐας, καθώς και το Πρόγραµµα Ασφαλείας και Σχέδιο
Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υ-
δατοδροµίου που έχει υποβληθεί,
γ) στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης της εκµε-
τάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού των λιµενικών
ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων ή
δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά
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Σχέδια (master plan), αλλά και γενικότερα τη συµβατότη-
τά τους µε τη λειτουργία του λιµένα. Στην περίπτωση υ-
δατοδροµίων σε λίµνες, στις αρµόδιες υπηρεσίες διαχεί-
ρισης της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων
της λίµνης, για να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης
και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων µε άλλες
δραστηριότητες της λίµνης,
δ) στις αρµόδιες Διευθύνσεις Αερολιµένων, Ασφάλει-

ας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες και
Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), για να ορίσουν, µε βάση τις α-
παιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώµενες Πρακτικές) του
Παραρτήµατος 14 του ICAO, Τόµος Ι, κατάλληλα προ-
σαρµοσµένες για να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόµια,
τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετή-
σουν το διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρω-
σης εµποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιµετώ-
πισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώ-
σουν ή να ορίσουν τις ελεγχόµενες περιοχές και τις δια-
δικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες, να
εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας
των υδροπλάνων στην αιτούµενη περιοχή δηµιουργίας
υδατοδροµίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετά-
σουν τα εγχειρίδια του υδατοδροµίου που έχουν υπο-
βληθεί, δηλαδή το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµί-
ου (Water Aerodrome Manual), το Πρόγραµµα Ασφαλείας
Υδατοδροµίου (Security Program) και το Σχέδιο Αντιµε-
τώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency
Plan),
ε) στις αρµόδιες για θέµατα προστασίας του πολίτη υ-

πηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για
να εξετάσουν: 
αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τά-

ξης και ασφάλειας, 
ββ) θέµατα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν

(Schengen). Ειδικότερα αρµόδια για θέµατα διαβατηρια-
κού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και
αρµόδια για θέµατα του συστήµατος πληροφοριών Σέν-
γκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργα-
σίας, 
γγ) το Πρόγραµµα Ασφαλείας (Security Program) και

το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανά-
γκης (Emergency Plan) σε περίπτωση υδατοδροµίου σε
λίµνη.

2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 µετά την εξέταση
του φακέλου για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) εργάσιµων ηµε-
ρών: 
α) αποστέλλουν στο Τ.Ε.Μ., αιτιολογηµένη γνωµοδό-

τηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου ή υποδείξεις
και περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
β) το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει έγγραφο στον ενδιαφερόµενο

σε περίπτωση υποδείξεων και περιορισµών από τις υπη-
ρεσίες της παραγράφου 1. Ο ενδιαφερόµενος, για τη συ-
νέχιση της διαδικασίας οφείλει να προβεί στις απαραίτη-
τες τροποποιήσεις και να επανυποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα
σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου τροποποιηµένα ή
συµπληρωµένα σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τους πε-
ριορισµούς. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται εκ νέου
η διαδικασία και µε την ίδια χρονική προθεσµία της πα-

ραγράφου 1 µέχρι την αποστολή της τελικής αιτιολογη-
µένης γνωµοδότησης αποδοχής ή απόρριψης του φακέ-
λου.

3. Με την υποβολή της αίτησης και του τεχνικού φακέ-
λου, το Τ.Ε.Μ. διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες η-
µέρες αντίγραφο του φακέλου στην αρµόδια περιβαλλο-
ντική αρχή, µόνο αν το έργο διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., για να ε-
λέγξει τη συµβατότητα των προβλέψεων της σχετικής
Α.Ε.Π.Ο. µε το περιεχόµενο του τεχνικού φακέλου βάσει
της θέσης, των υποδοµών και των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, µέσα σε προθεσµία είκοσι πέντε (25) ερ-
γάσιµων ηµερών. 

4.α) Αν το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί πε-
ριβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικασία αξιολόγησης
του φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης
της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αυτοτελώς για το υδατοδρόµιο
και ανεξάρτητα από το λιµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4014/2011 και της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που δια-

θέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοί-
κησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υπο-
βάλλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα,
για να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισµοί
και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση των εγκαταστάσεων
και τη λειτουργία του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6 του ν. 4014/2011.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ε-

νηµερώνει το Τ.Ε.Μ. και το Τ.Ε.Μ. οφείλει αντίστοιχα να
ενηµερώνει την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για οποια-
δήποτε τροποποίηση των υποδοµών και χαρακτηριστι-
κών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του
τεχνικού φακέλου από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1,
προκειµένου η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή να εξετά-
ζει τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου. 
Η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να ενηµερώνει το

Τ.Ε.Μ. για οποιαδήποτε τροποποίηση των υποδοµών και
των χαρακτηριστικών του υδατοδροµίου, προκειµένου οι
συναρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 να εξετά-
ζουν τον εκάστοτε επικαιροποιηµένο φάκελο επισηµαί-
νοντας µε ακρίβεια, πληρότητα και εποπτικό τρόπο το
σύνολο των αλλαγών σε σχέση µε την αρχική αίτηση.
δ) Η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση της α-

δειοδότησης και κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ. από την αρµό-
δια περιβαλλοντική αρχή. 
ε) Σε περίπτωση που το έργο ανήκει στην Β κατηγορία

και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο, οι Πρότυ-
πες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) ενσωµατώνο-
νται στην άδεια λειτουργίας του. Εντός έξι (6) µηνών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος, µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρ-
µόδιων υπουργών καθορίζονται οι προβλεπόµενες
Π.Π.Δ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή τους. Μέχρι την έκδοση απόφασης για τις
ΠΠΔ ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει. 

5. Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδο-
χής ή απόρριψης του φακέλου των υπηρεσιών της παρα-
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γράφου 1, το Τ.Ε.Μ. µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέ-
ρες από το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 2 χο-
ρηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αι-
τιολογηµένα το φάκελο ενηµερώνοντας τον ενδιαφερό-
µενο και την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περί-
πτωση που το έργο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλ-
λοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια αρχή δια-
κόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει
στον ενδιαφερόµενο. 

6. α) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέ-
λου για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου, ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να µεριµνήσει για την ικανοποίηση των α-
παιτήσεων εξοπλισµού του άρθρου 16 ώστε το υδατο-
δρόµιο να είναι έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος, και ενηµερώνει εγγράφως
το Τ.Ε.Μ. για τα ανωτέρω. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επι-
τροπή Υδατοδροµίων του άρθρου 14, η οποία προβαίνει
σε επιθεώρηση του υδατοδροµίου µέσα σε είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες.
β) Αν διαπιστωθεί µε την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόµιο πληροί όλες τις νόµιµες προϋπο-

θέσεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο
Τ.Ε.Μ.. Εφόσον το υδατοδρόµιο έχει αδειοδοτηθεί σύµ-
φωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, το Τ.Ε.Μ. ειση-
γείται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη
του πορίσµατος για την έκδοση απόφασης άδειας υδα-
τοδροµίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, 
ββ) το υδατοδρόµιο δεν πληροί τις νόµιµες προϋποθέ-

σεις, η Επιτροπή αποστέλλει το πόρισµά της στο Τ.Ε.Μ.,
το οποίο εκδίδει χωρίς καθυστέρηση αιτιολογηµένη αρ-
νητική διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρη-

ση µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί
των ευρηµάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά
την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης
και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παρα-
βόλου στο λογαριασµό του άρθρου 8 υπέρ του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών το ύψος του οποίου α-
νέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή
του αιτήµατος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβο-
λής του παραβόλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να
τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

7. Κατά την επιθεώρηση και ανάλογα µε το είδος της
άδειας υδατοδροµίου ελέγχεται ιδίως:
α) η τήρηση των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου που προ-

βλέπονται στο άρθρο 8, όπως αυτά αναφέρονται και έ-
χουν προεγκριθεί ή εγκριθεί ανάλογα µε την άδεια στο
άρθρο 9 ή 11, 
β) η υποδοµή σε εγκαταστάσεις, 
γ) η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του εξο-

πλισµού που προβλέπεται στο άρθρο 16, συµπεριλαµβα-
νοµένου του εξοπλισµού ασφαλείας από έκνοµες ενέρ-
γειες για τη διασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπό-
µενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο
Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου,
δ) η αρτιότητα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται

για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.
8. Μετά την αποστολή στο Τ.Ε.Μ. θετικού πορίσµατος

της επιτροπής για ίδρυση ή και λειτουργία του υδατο-
δροµίου και εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλο-

ντικά, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται µέσα σε προθεσµία επτά (7)
εργάσιµων ηµερών την απόφαση της παραγράφου1 του
άρθρου 7 για έκδοση άδειας.
Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1

του άρθρου 7 (άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου) επι-
τρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτη-
θέν υδατοδρόµιο. Ο φορέας λειτουργίας ενηµερώνει το
Τ.Ε.Μ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
έναρξη πτήσεων.

9. Αρµόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι παραβιάζουν τις προ-
θεσµίες των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, ελέγχο-
νται πειθαρχικά. Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στις
παραπάνω προθεσµίες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό
παράπτωµα κατά των υπαίτιων προϊσταµένων και υπαλ-
λήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου
ποσού ίσου µε τις αποδοχές δύο (2) µηνών.

Άρθρο 13
Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση 

στοιχείων αδειών

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδροµίου είναι αόριστης διάρ-
κειας.

2. Η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, αν για δυόµιση
(2,5) συνεχόµενα έτη το υδατοδρόµιο δεν παρουσιάζει
πτητικό έργο.

3. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
καθορίζεται από τη σύµβαση µεταξύ του κατόχου της ά-
δειας ίδρυσης και εκείνου που, ύστερα από διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε τους κανόνες ανάθεσης του
ν. 4412/2016 (Α΄147) ή του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) κατά
περίπτωση, η οποία υποχρεωτικά εµπεριέχει τη λειτουρ-
γία υδατοδροµίου και όχι µόνο τη µίσθωση χώρου, λαµ-
βάνει την άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην
προκήρυξη. Δεν µπορεί να ορίζεται διάρκεια µικρότερη
των πέντε (5) ετών.

4. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο
ενδιαφερόµενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών µε µι-
κρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας
υδατοδροµίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται
σε ισχύ.

5. Για κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή
για οποιαδήποτε τροποποίηση των χαρακτηριστικών του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων του εξοπλισµού
και των εγχειριδίων υδατοδροµίου, απαιτείται αίτηση
προς το Τ.Ε.Μ. και έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
πριν από τη µεταβολή, την υλοποίηση ή την εφαρµογή
τους.

6. Για κάθε αλλαγή της νοµικής µορφής της εταιρείας
ή του φυσικού προσώπου κατόχου άδειας υδατοδροµίου
απαιτείται έκδοση νέας άδειας µε την προσκόµιση µόνο
των µεταβαλλόµενων δικαιολογητικών.

7. Κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει χω-
ρίς καθυστέρηση το Τ.Ε.Μ. για την ανανέωση επιµέρους
πιστοποιητικών και να αποστέλλει τα σχετικά δικαιολο-
γητικά σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να επι-
καιροποιείται ο τεχνικός φάκελος της άδειας κάθε υδα-
τοδροµίου.

8. Ο φορέας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει προηγουµένως
εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ερ-
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γάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµερο-
µηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 14
Επιτροπή Υδατοδροµίων – επιθεωρήσεις

υδατοδροµίων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφο-
ρών Επιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιµένων

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως πρόεδρος, µε
τον αναπληρωτή του,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πο-

λιτικής Αεροπορίας από Έκνοµες Ενέργειες της Α.Π.Α.
(ν. 4427/2016, Α΄ 188), µε τον αναπληρωτή του,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του,
δ) ένας (1) αξιωµατικός της Διεύθυνσης Προστασίας

Συνόρων,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Πο-

λιτικής Προστασίας, 
ζ) ένας (1) αξιωµατικός της Γενικής Αστυνοµικής Διεύ-

θυνσης Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή της αρµόδιας Διεύ-
θυνσης Αστυνοµίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για ελέγχους της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 για τις επιθεωρήσεις
υδατοδροµίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε
λίµνες, και πέραν των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώ-
µατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), µε
τον αναπληρωτή του.
Σε περιπτώσεις συναρµοδιότητας για την αδειοδότηση

υδατοδροµίου σε ζώνη ή περιοχή σηµαντική για την α-
σφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια ασφάλεια στην Επιτρο-
πή Υδατοδροµίων µπορεί να συµµετέχει και ένας (1) εκ-
πρόσωπος της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρ-
χηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και ένας (1)
εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και
σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από
ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση µε το Λιµενικό Σώµα – Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή και το Τ.Ε.Μ.,
η) επιτρέπεται η συµµετοχή στην Επιτροπή Υδατοδρο-

µίων και ενός (1) εκπροσώπου της αρµόδιας µονάδας ε-
ναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της οποίας
θα ιδρυθεί το υδατοδρόµιο ύστερα από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Κανονισµών Αεροναυτιλίας της Ανεξάρτητης
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζε-

ται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών υπάλ-
ληλος του Τ.Ε.Μ..
Η επιτροπή Υδατοδροµίων συγκροτείται µε απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. α) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθε-
ώρηση των υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµο-
διότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατά-
ξεις. 
β) Σε περίπτωση νέας επιθεώρησης κατά την περίπτω-

ση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 12, καθώς και οποι-
ασδήποτε εκ νέου επιθεώρησης ύστερα από διεξαγωγή
έκτακτης ή τακτικής επιθεώρησης κατά την οποία διαπι-
στώθηκε µη συµµόρφωση όρων και προϋποθέσεων λει-

τουργίας περιορισµένης κλίµακας, στην επιτροπή µπορεί
να συµµετέχουν µόνο τα µέλη αυτής που λόγω της ειδι-
κότητάς τους θα διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των
διορθωτικών παρεµβάσεων. Τα µέλη αυτά καθορίζονται
µε οµόφωνη απόφαση όλων των µελών της Επιτροπής
στο πόρισµα της αρχικής επιθεώρησης και σε κάθε περί-
πτωση δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). 

3. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολί-
τη, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής ρυθµίζεται επιπλέον κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία, τη συγκρότηση, τη θητεία και τις αρµο-
διότητες της Επιτροπής, την αναπλήρωση των µελών
της, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρή-
σεων.

4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατο-
δροµίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή.

5. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών της
Επιτροπής βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες προ-
έρχονται για τις απαιτούµενες επιθεωρήσεις πριν από
την αδειοδότηση και για τις τακτικές επιθεωρήσεις που
προβλέπονται, καθώς και αν ο κάτοχος άδειας υδατο-
δροµίου ζητεί αλλαγή επί των δικαιολογητικών του τε-
χνικού φακέλου του άρθρου 8 ή και του εξοπλισµού του
άρθρου 16, για την οποία κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή
επιθεώρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

6. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων προβαίνει σε τακτικές
και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων για διαπί-
στωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλει-
άς τους. Το Τ.Ε.Μ. καθορίζει τις ηµεροµηνίες των τακτι-
κών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε
κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιµότητας και γεωγραφικής
αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου µεταφορών. 

7. Σε κάθε τακτική επιθεώρηση, το Τ.Ε.Μ. οφείλει να ε-
νηµερώνει το φορέα λειτουργίας ένα (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη µετάβαση της Επιτροπής. Έκτακτη επι-
θεώρηση γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προηγούµενη προ-
ειδοποίηση του φορέα λειτουργίας. 

8. Εκτός από τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η Επιτρο-
πή Υδατοδροµίων, η αρµόδια Διεύθυνση Ασφαλείας Πο-
λιτικής Αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες της Α.Π.Α.
διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης δραστηριοτή-
των παρακολούθησης της συµµόρφωσης στις απαιτή-
σεις ασφαλείας στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο Ε-
θνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρε-
ούται να παρέχει κάθε πληροφορία παρέχοντας ακώλυ-
τη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδοµές για τη
διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης αυτής, µε απόφαση του Τ.Ε.Μ., ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα
λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιµο από το πενταπλάσιο
έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Σε περί-
πτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας

1. α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου
µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο δηµόσιο
φορέα. Για κάθε µεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρο-
µίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των
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Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας, ύστερα από
εισήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για τη µεταβίβαση άδειας ίδρυσης
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστι-
κώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και Εθνι-
κής Άµυνας. Σε περίπτωση άδειας ίδρυσης σε Ο.Τ.Α. την
απόφαση για τη µεταβίβασή της τη συνυπογράφει και ο
Υπουργός Εσωτερικών.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ο κάτοχος της

άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µπορεί να µεταβιβά-
σει την άδειά του σε φορέα που πληροί τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 6. Για κάθε µεταβίβαση άδειας λειτουρ-
γίας υδατοδροµίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από ει-
σήγηση του Τ.Ε.Μ.. Για µεταβίβαση άδειας λειτουργίας
υδατοδροµίου σε λίµνη, απαιτείται απόφαση αποκλειστι-
κώς του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Η µεταβίβαση της άδειας συντελείται µετά την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παρο-
χής άδειας από τον ενδιαφερόµενο. Στην αίτηση συµπε-
ριλαµβάνονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου
που τροποποιούνται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντα για την τήρηση και µη τροποποίηση των υπο-
λοίπων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου που δεν
περιέχονται στην αίτηση. Για την εξέταση της αίτησης α-
κολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12, για τη διαβίβα-
ση µόνο των τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες. 
δ) Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αµεταβίβα-

στη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία µέσα σε
διάστηµα τριών (3) ετών και πριν από την ολοκλήρωση ό-
λων των εργασιών. Απαγορεύεται η µεταβίβαση των µε-
τοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νο-
µικό πρόσωπο, εκτός από τη µεταβίβαση λόγω κληρονο-
µικής διαδοχής. Οι απαγορεύσεις των παραπάνω εδα-
φίων δεν ισχύουν στην περίπτωση που η άδεια λειτουρ-
γίας έχει ληφθεί από δηµόσιο φορέα σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης µπορεί να παραχω-
ρήσει σε φορέα που δικαιούται να λάβει άδεια ίδρυσης
τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκµε-
τάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδρο-
µίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο
προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, όπως θα
προβλέπεται από τη σύµβαση παραχώρησης. 
Για κάθε παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,

της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται κοινή από-
φαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγη-
ση του Τ.Ε.Μ.. Αν οι υποδοµές ανήκουν σε Ο.Τ.Α. την
παραπάνω απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Ε-
σωτερικών. Για παραχώρηση σε λίµνη, απαιτείται απόφα-
ση αποκλειστικώς του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών.
Για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης,

της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης των υποδοµών
και υπηρεσιών του υδατοδροµίου απαιτείται η υποβολή
αίτησης του κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδροµίου ή
του κατόχου της άδειας λειτουργίας για παραχώρηση σε
νέο φορέα λειτουργίας και κατάθεση της σύµβασης πα-
ραχώρησης και των απαιτούµενων τροποποιηµένων δι-
καιολογητικών του τεχνικού φακέλου από το νέο φορέα

λειτουργίας. Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 12 για τη διαβίβαση µόνο των
τροποποιούµενων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες.

3. Για οποιαδήποτε µεταβίβαση ή παραχώρηση κατα-
βάλλεται παράβολο υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χι-
λιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Τ.Ε.Μ., µπορεί
να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µπορεί να διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία για
τη λειτουργία ή για την κατασκευή εγκαταστάσεων και
υποδοµών και τη λειτουργία οµάδας υδατοδροµίων. Η ο-
µάδα περιλαµβάνει υδατοδρόµια για τα οποία έχει εκδο-
θεί άδεια ίδρυσης και έχει υλοποιηθεί η κατασκευή εγκα-
ταστάσεών τους µε δαπάνες δηµοσίων φορέων ή υδατο-
δροµία για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στο
όνοµα δηµόσιου φορέα.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται να:
α) εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας

και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
β) ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιµε-

νικών αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απα-
ραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρηµάτων
κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας,
γ) εφαρµόζει τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου που έχουν

εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενηµερώνει και να τα τρο-
ποποιεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων κατά
περίπτωση υπηρεσιών,
δ) εποπτεύει µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα (κάµε-

ρες) την υδάτινη περιοχή του υδατοδροµίου και διατηρεί
την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη
από κάθε εµπόδιο. Τα ηλεκτρονικά µέσα είναι συνδεδε-
µένα σε πραγµατικό χρόνο µε το Κέντρο Παρακολούθη-
σης, το οποίο δηµιουργείται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Στην απόφαση
αυτή ρυθµίζονται οι όροι, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας ή το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή
και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Κέ-
ντρου Παρακολούθησης. Ειδικά, το υδατοδρόµιο πρέπει
να διαπλέεται µε µέριµνα του φορέα λειτουργίας του υ-
δατοδροµίου κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά
της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσ-
σωση για την αποµάκρυνση αντικειµένων, εµποδίων, θα-
λάσσιων µέσων αναψυχής, λεµβών, σκαφών, πλοίων και
κολυµβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των
αεροσκαφών,
ε) τηρεί και παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, στην αρµόδια λιµενική αρχή και σε άλλες αρµόδιες
κρατικές υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τε-
λευταίων, λεπτοµερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, κα-
θώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τα εξυπηρε-
τούµενα αεροσκάφη, τα πληρώµατα, τους επιβάτες, το
φορτίο και το ταχυδροµείο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενη-
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µερώνουν το φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου για τα α-
παιτούµενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την
έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβο-
λής τους,
στ) διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να

µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, αν διαπιστώσει την
ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν
δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπη-
ρεσιών, µέσων, προσωπικού και εξοπλισµού για την α-
σφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας α-
µέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την Επιτροπή Διε-
ρεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων
(Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας, την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατι-
κών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) και την αρµόδια λιµενική αρχή
για το πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατο-
δρόµιο µπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί
η αποδεδειγµένη άρση των προβληµάτων που επέβαλαν
τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή
λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενηµερώνονται
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Υδρογραφική Υπη-
ρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρµόδια λιµενική αρχή
για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
ζ) ενηµερώνει αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο την

Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας, την Ε.Α.Π.Α. και την αρµόδια λιµενική
αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν,
η) αποστέλλει στην Υ.Π.Α. τις προβλεπόµενες αερο-

ναυτικές πληροφορίες για τη δηµοσίευσή τους στο Εγ-
χειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. -
GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµι-
κού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας,
θ) συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντι-

κούς όρους ή Π.Π.Δ.,
ι) µεριµνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των

υποδοµών και του εξοπλισµού ασφαλείας του υδατο-
δροµίου και των λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµο-
ποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και α-
σφαλή λειτουργία τους,
ια) παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατά-

ξεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας πε-
ρί ανταγωνισµού,
ιβ) διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιµοποιεί

τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως εξής:
αα) σήµα οπτικής αναγνώρισης: το σήµα αυτό σε σχή-

µα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος
και δυόµισι (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα µή-
κος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθε-
τηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπε-
δη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να είναι εύκολα ορατό από
αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας:

τήλε - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος είναι διαθέσι-
µος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή απο-
θαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείµε-
νων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριό-
τητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέ-
πει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση στο χώρο του
υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και
της λιµενικής αρχής ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεµούριο ή σηµείο «Τ»: ανεµούριο κατάλληλων

διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε
τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε

τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
της λιµενικής αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόµα
και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για ανε-
µούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης
σε σχήµα «Τ»,
δδ) σηµεία πρόσδεσης: αρµοδίως και προσηκόντως πι-

στοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών
ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας αποβίβα-
σης -επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους
και την αντοχή τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριµένη περιοχή,
εε) σωσίβια άµεσης χρήσης: παραπλεύρως του σηµεί-

ου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτεί-
ται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σω-
σιβίων µη φουσκωτού τύπου, µε σχοινί πρόσδεσης µή-
κους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποιαδή-
ποτε στιγµή,
στστ) σκάφος υπηρεσίας: η ύπαρξη και διαρκής διαθε-

σιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους έξι (6) του-
λάχιστον µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, επαρκούς ιππο-
δύναµης ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για
τη διασφάλιση του αναφερόµενου µέγιστου χρόνου α-
πόκρισης 15 λεπτών σε οποιοδήποτε σηµείο της περιο-
χής κίνησης, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες άδει-
ες και εξοπλισµό, έτοιµο προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος υπηρεσίας πρέπει

να διαθέτει και επαρκή εξοπλισµό διάσωσης για το σύνο-
λο των επιβαινόντων ατόµων του υδροπλάνου, ως εξής:

i) φορητή αυτόµατα αναδιπλούµενη σχεδία 12 ατόµων,
ii) αναπνευστικές συσκευές (10 τεµάχια κατ’ ελάχι-

στον),
iii) ισοθερµικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθει-

ών (24 τεµάχια),
iv)πυροσβεστήρες αφρού 6 κιλών φορητούς (2 τεµά-

χια),
v) κυκλικά σωσίβια (4 τεµάχια),
ζζ) φορητά µέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το

σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει να
υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου,
κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων και
ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατη-
γορία, χωρητικότητας δώδεκα (12) τουλάχιστον κιλών
ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6) κιλών διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνεως
για το ηλεκτρολογικό υλικό,
ηη) µέσα περιορισµού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβα-

ση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµένου τύπου
σύµφωνα µε την 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον πε-
ριορισµό διαρροής καυσίµου ή λαδιού στο νερό και, σε
κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιµετώπισης ρύπαν-
σης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε την 1218.91/1997
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Ε-
µπορικής Ναυτιλίας (Β΄951),
θθ) µαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλεί-

ας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για
έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι
καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολό-
γηση επικινδυνότητας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα µε τον τύπο του υδατοδρο-
µίου.
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Άρθρο 17
Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόµια επιτρέπεται µε τους εξής όρους:
α) οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσε-

ως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής η-
µέρας και υπό µετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως
(VMC), µε την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αερο-
σκάφη έχουν υποβάλει το σχέδιο πτήσης που προβλέπε-
ται από τους κανονισµούς. Αµέσως µετά την προσθα-
λάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε όσα
διαλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφο-
ριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών
πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αε-
ροσκάφους µέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας και διέπεται από τη νοµοθεσία που αφορά την
Πολιτική Αεροπορία,
β) αν το υδατοδρόµιο βρίσκεται εντός Τερµατικής Πε-

ριοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου (CTR) αεροδροµίου της
Επικράτειας τότε:
αα) το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην

Τερµατική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοι-
νωνία µε τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αερο-
ναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο
άδειας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την ε-
ντός αυτής πτήση του, 
ββ) πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους λαµβά-

νει τη σχετική προς τούτο έγκριση από τον αρµόδιο φο-
ρέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης
Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις
σχετικές πληροφορίες για τη διαδροµή που πρέπει να α-
κολουθήσει,
γγ) οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνες για
την παροχή πληροφοριών πτήσης µόνο σε σχέση µε την
υπάρχουσα εντός της Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ε-
λέγχου γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέ-
ση µε τα πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν
στην περιοχή του υδατοδροµίου.

Άρθρο 18
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύ-
δατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.

2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αερο-
σκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υ-
πηρεσίας, το προσωπικό της οποίας είναι κατάλληλα εκ-
παιδευµένο, πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ρα-
διοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ
Υψηλές Συχνότητες - VHF).

Άρθρο 19
Απαγορεύσεις – περιορισµοί

Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύε-
ται χωρίς την άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής σε θα-
λάσσια περιοχή ή της αρµόδιας αρχής διαχείρισης υδά-
των σε λίµνη η:

α) ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δρα-
στηριότητας,
β) αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών µέ-

σων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
γ) αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε από-

σταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων κατά τη
διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
δ) κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριό-

τητα,
ε) προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προη-

γούµενη έγκριση από την οικεία λιµενική αρχή,
στ) παρενόχληση µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, ό-

πως φωτιστικά ή οπτικά σήµατα, παρεµβολές ή παρεµ-
βάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρη-
σιµοποιούνται µεταξύ του αρµόδιου φορέα παροχής υ-
πηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, τηλεκα-
τεύθυνση µη επανδρωµένων αεροσκαφών ή άλλων πτη-
τικών µηχανών και αντικειµένων ή µη επανδρωµένων
πλωτών σκαφών και αντικειµένων, της αποθαλάσσωσης,
προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφο-
ρίας των αεροσκαφών, καθώς και της οµαλής λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 20
Ασφάλιση

1. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται πριν από την έ-
ναρξη του πτυτικού του έργου, η οποία διαπιστώνεται µε
την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Υποδο-
µών και Μεταφορών, να προσκοµίζει στο Τ.Ε.Μ. βεβαίωση
ασφαλιστικής κάλυψης αναγνωρισµένου φορέα που λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ των κινδύνων
από έκνοµες ενέργειες, σύµφωνα µε τον ΕΚΑΠΑ.

2. O φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου υποχρεούται
να καλύπτει µε ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φο-
ρέα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ
τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των
προστηθέντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους από
τη λειτουργία του. Στη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
αναγράφονται τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά α-
σφαλιστικά ποσά. Αν φορέας λειτουργίας διαχειρίζεται
περισσότερα από ένα υδατοδρόµια, µπορεί να εκδώσει
ένα συνολικό ασφαλιστήριο που να συµπεριλαµβάνει ό-
λα τα υδατοδρόµια που παρουσιάζουν πτητικό έργο και
να το τροποποιεί, σε περίπτωση εισαγωγής νέου ή δια-
γραφής κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4146/2013 (Α΄90), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους ύδα-
τος εντός των ορίων τοπικής αρµοδιότητας του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και
στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτι-
κών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που έχει
συσταθεί µε το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
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Άρθρο 21
Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τι-
µολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για
τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών.
Ο σχετικός τιµοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται

στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιµένων της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στη Ρυθµιστική Αρχή
Λιµένων (Ρ.Α.Λ.), στη Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.)
και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

Άρθρο 22
Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόµιο η
εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγµατοποιεί τις πτήσεις
καταβάλλει τέλος υπέρ του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) του καθα-
ρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο δροµολό-
γιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και
στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανε-
ξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υπο-

δοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης
του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρό-
θεσµης, ανακριβούς ή µη απόδοσης του τέλους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών θεσπίζεται τέλος ανά σκέλος πτήσης, υπέρ του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και καθορίζονται
οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρό-
νος απόδοσής του, οι απαλλαγές από το τέλος, καθώς
και οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς
ή µη απόδοσης του τέλους.  

3. Τα έσοδα από τα τέλη των παραγράφων 1 και 2, κα-
θώς και από τα παράβολα διατίθενται για την κατασκευή
υδατοδροµίων, τα ηλεκτρονικά συστήµατα, την κάλυψη
των εξόδων της Επιτροπής Υδατοδροµίων και τον εξο-
πλισµό των υπηρεσιών που παρέχουν συνδροµή στη λει-
τουργία των υδατοδροµίων, καθώς και την επιδότηση
γραµµών υδροπλάνων σε προορισµούς αποµακρυσµέ-
νων νησιών ή περιορισµένης επιβατικής κίνησης.

Άρθρο 23
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδροµίου

Το προσωπικό του υδατοδροµίου υποχρεούται να έχει
κατάλληλη εκπαίδευση για να µπορεί να ασκεί µε ασφά-
λεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην
κείµενη νοµοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδροµίου. 
Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδα-

τοδροµίου παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας. Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται και σε αερο-
δρόµια εκτός Αθήνας, µε απόφαση της Α.Π.Α..
Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Δι-

εύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συ-
νεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 24
Εφοδιασµός αεροσκαφών µε καύσιµα

1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καυσίµων
στα υδατοδρόµια, καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες
εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραµµατείας Λι-
µένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αφού λη-
φθούν υπόψη οι κανονισµοί πυρασφάλειας και ανεφο-
διασµού αεροσκαφών και οι σχετικές διατάξεις των κα-
νονισµών λιµένων.

2. Με µέριµνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου, τηρουµένων των κανονισµών πυρασφά-
λειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών της Α.Π.Α., καθώς
και των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και των
σχετικών διατάξεων των κανονισµών λιµένων, ο εφοδια-
σµός αεροσκαφών µε καύσιµα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίµων στα υδατοδρό-

µια, 
β) είτε µε κινητά µέσα αποθήκευσης από πιστοποιηµέ-

νη εταιρεία ανεφοδιασµού αεροσκαφών ή µε ευθύνη του
χειριστή κατά τις κείµενες διατάξεις, όπως ο
Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδιασµού α-
εροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄1109).

3. Ο εφοδιασµός των αεροσκαφών µε καύσιµα που υ-
πόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις
της ενωσιακής, εθνικής τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νο-
µοθεσίας. Η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασµού αερο-
σκαφών µε καύσιµα καθορίζεται από το ισχύον κανονι-
στικό πλαίσιο.

Άρθρο 25
Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση
άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υ-
δατοδροµίου και των θεµάτων αερολιµενικού ελέγχου,
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργει-
ες, δηµόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασµολογικού
ελέγχου και εθνικής άµυνας, καθώς και των άρθρων 6
και 16 µπορεί να επιβάλλεται η απαγόρευση πτήσεων µε
απόφαση του λιµενάρχη ή της αεροπορικής αρχής ή του
Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα
µε την αιτία επιβολής της απαγόρευσης πτήσεων, ύστε-
ρα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας που διαπιστώ-
νει την παράβαση ή του Τ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση
της επιτροπής υδατοδροµίων.
Αν, µέσα σε ένα τρίµηνο από την έναρξη απαγόρευσης

πτήσεων, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην
απαγόρευση των πτήσεων, η άδεια υδατοδροµίου ανα-
καλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Η ανάκληση της ά-
δειας πραγµατοποιείται ύστερα από εισήγηση του
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Τ.Ε.Μ. και αφού προηγηθεί ενηµέρωση για µη συµµόρ-
φωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την
παράβαση ή από την επιτροπή των υδατοδροµίων ύστε-
ρα από επιθεώρηση. 

2. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται µε
θέµατα ασφαλείας και παράλληλα µε την απαγόρευση
πτήσεων, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αµέσως µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θαλάσ-
σια περιοχή και µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών σε λίµνη, ύστερα από εισήγηση των αρ-
µόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή
οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής η οποία διαπιστώνει την
παράβαση.

3. Αν ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιθυµεί την
ανάκλησή της, η άδεια υδατοδροµίου ανακαλείται, ύστε-
ρα από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησής του
προς το Τ.Ε.Μ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδο-
µών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής σε θαλάσσια περιοχή και µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών σε λίµνη. Για λίµνες που
έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ανακα-
λείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ανά-
κληση ισχύει στο εξής.

4. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατο-
δροµίου πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και οι εµπλεκόµενες στρα-
τιωτικές, αστυνοµικές, λιµενικές, πυροσβεστικές ή άλ-
λες αρχές.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδα-
τοδροµίου αναστέλλεται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουρ-
γίας του.

6. Οι δηµόσιοι φορείς κάτοχοι άδειας ίδρυσης υδατο-
δροµίου µπορούν να ζητήσουν ανάκληση της άδειας ί-
δρυσης υδατοδροµίου µόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του υδατοδροµίου.

Άρθρο 26
Κυρώσεις

Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την α-
ποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώ-
σεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293),
που έχει τεθεί σε ισχύ µε το π.δ. 94/1977 (Α΄ 30).
Σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επι-
βάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998
(Α΄ 58). 

Άρθρο 27
Υδάτινα πεδία

1. Η περιοχή των υδάτινων πεδίων καθορίζεται από
την αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού, ύστε-
ρα από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα της άδειας
λειτουργίας του υδατοδροµίου που υποβάλλεται µέσω
του Τ.Ε.Μ.. Η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στους σχετι-
κούς ναυτικούς χάρτες και σηµαίνεται µε τα κατάλληλα

µέσα µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και Υποδοµών και Μεταφορών καθο-
ρίζονται τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα, ιδίως οι
προδιαγραφές και η διαδικασία ενηµέρωσης των χαρ-
τών, τα µέσα σήµανσης, οι διαδικασίες επικοινωνίας µε
τις αρµόδιες αρχές και κάθε άλλο σχετικό µε αυτά θέµα. 

2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) εφόσον τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρ-

θρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που
ορίζονται σε αυτό σχετικά µε την προστασία της φύσης
και του τοπίου,
β) το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από άλ-

λη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο

πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο ή αε-
ροδρόµιο,
δ) η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπο-

ρικής ηµέρας,
ε) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει

την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο
µέσο, δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του,
για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδο-
σίας της και η ανωτέρω Λιµενική Αρχή έχει εγκρίνει την
ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης/ προσθαλάσσωσης του
αεροσκάφους εκ των προκαθορισµένων υδάτινων πε-
δίων της παραγράφου 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του
αεροσκάφους µε δική του ευθύνη και µέριµνα ενηµερώ-
νεται εκ των προτέρων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υ-
πάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος πλή-
ρως µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας
πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανά-
γκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή α-
πορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενη-
µέρωση στην αρµόδια λιµενική αρχή µπορεί να γίνει και
µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης, πάντως
όµως έγκαιρα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµα-
τος,
στ) υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφί-

δροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπο-
ρικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη
του αεροσκάφους µε την αρµόδια λιµενική αρχή κατά τη
διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του
αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συµµορφώνεται
µε τις οδηγίες του αρµόδιου λιµενάρχη ή, αν αυτός α-
πουσιάζει, του αρµόδιου λιµενικού υπαλλήλου υπηρε-
σίας,
ζ) κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του

αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώ-
πινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω
από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων
(500) ποδών,
η) κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφά-

νειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας
από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα, τη-
ρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτω-
ση Κανονισµών Λιµένων,
θ) υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη
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υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το πλωτό
σκάφος διενεργεί µία (1) ώρα πριν από την προσθαλάσ-
σωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας του υ-
δάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκά-
φους διενεργούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχε-
τικά µε τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών
και φορτίου, µε χρήση φορητών συσκευών,
ι) ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αµέ-

σως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέ-
ριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.

3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη,
δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορεί να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθµός κινήσε-
ων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο. 

4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους
είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα
του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιµη από-
σταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις
και το ύψος εµποδίων στο υδάτινο πεδίο και στις γειτονι-
κές επιφάνειες, καθώς και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις
φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Ειδικότε-
ρα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για
τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επιβατών, χειραποσκευ-
ών ή και αποσκευών τους, καθώς και τον έλεγχο των χώ-
ρων του αεροσκάφους µετά την αποβίβαση των επιβα-
τών για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης απαγορευµένων
αντικειµένων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1
του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα α-
σφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την
Α.Π.Α..

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, απο-
θαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτι-
να πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αερο-
σκάφος είναι συνυπεύθυνοι για:
α) την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, 
β) οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγ-

µατα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα ε-

ναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας
από έκνοµες ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνεια-
κού και δασµολογικού ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, ε-
θνικής άµυνας και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµο-
ποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώ-
σεων του άρθρου 26.

Άρθρο 28
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας

υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου

Ο κατά τόπον αρµόδιος Λιµενάρχης µπορεί να απαγο-
ρεύσει χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδίου
αν, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έ-
χουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για

τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο
διάστηµα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

Άρθρο 29
Ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου 

από δηµόσιους φορείς 

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον άλλο
ενδιαφερόµενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία
υδατοδροµίου το Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να ιδρύει
και λειτουργεί υδατοδρόµια ή για το σκοπό αυτό να συ-
στήνει νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία την πλειοψηφία των µετοχών θα κατέχει το
Δηµόσιο και τα οποία θα διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Άρθρο 30
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης

Αδειών Υδατοδροµίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουρ-
γείται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Αδειών
Υδατοδροµίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαµβάνει το
σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υ-
ποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή
τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθη-
ση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδροµίου τόσο πριν ό-
σο και µετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ.
τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιηµένος τεχνι-
κός φάκελος του υδατοδροµίου.

2. α) Στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταχωρίζονται η αίτη-
ση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του
υδατοδροµίου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγγρά-
φων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύµφω-
να µε το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χο-
ρήγηση άδειας υδατοδροµίου καταχωρίζονται στο
Η.Σ.Π.Α.Υ., ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούµενου άδει-
ας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τε-
χνικό φάκελο του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο
8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούµενου άδειας, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προ-
ϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατο-
δροµίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδα-
τοδροµίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδοµών, το «Εγ-
χειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραµµα Ασφαλείας», το
«Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανά-
γκης», η σύµβαση υδατοδροµίου και η σύµβαση παραχώ-
ρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επι-
θεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδροµίων και των µελών
της, καθώς και το πόρισµα αυτής. 
β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδροµίου, στο

Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε µεταβολή στο πρόσωπο
του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιο-
λογητικών του τεχνικού φακέλου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων, ιδίως, του εξοπλισµού, των εγχειριδίων υδατοδρο-
µίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις
πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστί-
µου, καθώς και το πόρισµα κάθε τακτικής ή έκτακτης επι-
θεώρησης της Επιτροπής Υδατοδροµίων. Επίσης κατα-
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χωρίζεται η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης πριν από
την έναρξη του πτητικού έργου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορεί να προσδιορίζονται, εκτός των όσων αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄, επιπλέον στοιχεία για
κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόµιο,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την καταχώριση
αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ..

3.α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται µε
ευθύνη του ενδιαφεροµένου και της αρµόδιας υπηρε-
σίας του άρθρου 12. 
β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων

που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδροµίου γίνεται
µόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολο-
γητικά του τεχνικού φακέλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου. 

4. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσµατικότερη παρακο-
λούθηση του φακέλου κάθε υδατοδροµίου, µπορεί να
διασυνδέεται λειτουργικά µε ηλεκτρονικά µητρώα / συ-
στήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όταν είναι διαθέσιµα. Μέχρι την ενερ-
γοποίηση της δυνατότητας αυτής, το Υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών δύναται να παραχωρήσει δικαιώµα-
τα πρόσβασης σε εγκεκριµένους φορείς που υπεισέρχο-
νται στην διαδικασία αδειοδότησης, µε σκοπό την παρα-
κολούθηση κα την άµεση διεκπεραίωση αυτής. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται
τα ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την οργά-
νωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση
του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριµένα οι όροι και οι τεχνικές
λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές, οι
όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και
χρήσης µέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τα ανωτέρω. 

5. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία µέσα σε ένα
(1) έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 4. 
β) Μέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη

λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται: 
αα. Κατά προτεραιότητα οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδο-

σης άδειας υδατοδροµίου,
ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιηµένου τεχνικού

φακέλου από τον κάτοχο άδειας για τα ήδη αδειοδοτη-
µένα υδατοδρόµια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότη-
τά τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες,
γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται

από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη α-
δειοδοτηµένα υδατοδρόµια.

6. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Η.Σ.Π.Α.Υ. δεν κω-
λύεται η υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη λή-
ψη αδειών για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίων.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας υδατοδροµίων, που
έχουν χορηγηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4146/2013
(Α΄90), µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου
3 για τις υποδοµές και του άρθρου 16 για τον εξοπλισµό

και να υποβάλουν τα απαραίτητα τροποποιηµένα δικαιο-
λογητικά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο εκδίδει σχετική διαπιστω-
τική πράξη. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλονται όλες
οι πτήσεις.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόµενων οικίσκων ως
υποδοµή των υδατοδροµίων. Για την εγκατάστασή τους
ακολουθείται η κοινή διαδικασία αδειοδότησης και λή-
ψης εγκρίσεων.

3. Για όσα υδατοδρόµια έχει υποβληθεί η αίτηση και ο
τεχνικός φάκελος και µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι τελικές άδειες, µε αίτηση
του δηµόσιου φορέα και συναίνεση του ιδιωτικού φορέα,
εφόσον ο τελευταίος έχει υποβάλει την αίτηση και τον
τεχνικό φάκελο, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται στο όνοµα
του δηµόσιου φορέα και οι επιµέρους εγκρίσεις επανεκ-
δίδονται στο όνοµα του δηµόσιου φορέα, ενώ η άδεια
λειτουργίας στο όνοµα του φορέα που έχει υποβάλει
την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για την έκδοση της
άδειας λειτουργίας στο όνοµα του ιδιώτη πρέπει να έχει
προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τους
κανόνες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή του
ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ή των προϊσχυουσών αυτών διατά-
ξεων κατά περίπτωση που υποχρεωτικά εµπεριέχει τη
λειτουργία υδατοδροµίου και όχι µόνο τη µίσθωση του
χώρου.

4. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, οι µη Δηµόσιοι Φορείς που κατέ-
χουν άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί µε τις προϊ-
σχύουσες διατάξεις και για τις οποίες έχει προηγηθεί
διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τους κανόνες ανά-
θεσης του ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016 ή των προϊ-
σχυουσών αυτών διατάξεων, κατά περίπτωση, υποβάλ-
λουν στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δήλωση
ότι αποδέχονται τη µετατροπή της άδειας σε άδεια ίδρυ-
σης στο όνοµα Δηµόσιου Φορέα, του οποίου προσκοµί-
ζουν σχετική δήλωση αποδοχής, και σε άδεια λειτουρ-
γίας στο όνοµά τους.  Στην περίπτωση αυτή η άδεια µε-
τατρέπεται εντός τριών (3) µηνών µε απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση η άδεια ανακαλείται.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται για υδατοδρόµια που δηµιουργούνται
σε λίµνες, µετά την έγκριση των όρων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι περιοχές ελιγµών και κίνησης του υδατο-
δροµίου, καθώς και οι θέσεις των αναγκαίων πλωτών και
χερσαίων εγκαταστάσεων, ύστερα από µελέτη που υπο-
βάλλει ο φορέας που ζητά την άδεια ίδρυσης. 

Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 32 έως και 57 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), 
β. η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238), η

οποία έχει προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3333/2005 (Α΄ 91), 
γ. η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3333/2005, 
δ. κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του

Μέρους Α΄ του παρόντος. 
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ΜEΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση α-
στικής οδικής µεταφοράς, µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 2.

2. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν κεφά-
λαιο δεν έχουν εφαρµογή:
α) στις υπεραστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επι-

βατών,
β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή ιδιωτικής

χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συ-
νεχή βάση στο επιβατικό κοινό, 
γ) στις κατ’ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθω-

µένα οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών
γραµµών,
δ) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

που εκτελούνται µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττι-
κής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87), εκτός
από τις νήσους, 
ε) στις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

που εκτελούνται µέσα στα όρια των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω.

Άρθρο 34
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:
α. «Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών»: οι

µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλληλα λε-
ωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύπου, εντός περιοχών
που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαµβάνουν
γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και
αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.
β. «Δίκτυο δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών»: το

σύνολο των προκαθορισµένων αστικών γραµµών εντός
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, περιλαµ-
βανοµένων των γραµµών που έχουν χαρακτηριστεί ως
αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών
περιοχών.
γ. «Αστική γραµµή»: η προκαθορισµένη διαδροµή την

οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δηµό-
σιες αστικές µεταφορές επιβατών και η οποία περιλαµ-
βάνει την αφετηρία, τις ενδιάµεσες στάσεις και το τέρ-
µα.

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής 

αστικών µεταφορών επιβατών

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών έχει υπο-
χρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και οµαλή µεταφορά
επιβατών σε όλο το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών.

2. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρε-
σιών αστικών οδικών µεταφορών επιβατών ή επικείµε-
νου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει έκτακτα
µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του
Κανονισµού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του πα-
ρόντος.

Άρθρο 36
Δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών

Οι δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών προ-
σφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βά-
ση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέ-
ροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέ-
πονται από τις διατάξεις του Κανονισµού 1370/2007 και
του παρόντος.

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών µεταφορών επιβατών

1. Το δίκτυο των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες µετακινή-
σεων του επιβατικού κοινού µε προγραµµατισµένα δρο-
µολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του
καθορισµένου κοµίστρου.

2. Οι αστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβατών
που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος διατηρούν το χαρακτηρισµό τους µέχρις ότου κα-
ταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

3. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το
χαρακτηρισµό αυτό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
οι ανώτατες τιµές χρέωσης των επιβατών λαµβανοµένης
υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλο-
γου κοµίστρου.

Άρθρο 38
Αρµόδιες αρχές

1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι η αρ-
µόδια αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ του άρθρου 2
του Κανονισµού 1370/2007, η οποία έχει την αρµοδιότη-
τα να επεµβαίνει στις δηµόσιες αστικές οδικές επιβατι-
κές µεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειµένου να
διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δηµόσιων επιβατι-
κών µεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

2. Οι Δήµοι και αντί των Δήµων, που υπάγονται σε αυ-
τές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και
Ιονίων Νήσων, είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές, σύµφω-
να µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισµού
1370/2007, και έχουν τις εξής αρµοδιότητες εντός της
περιοχής ευθύνης τους:
α) υποβάλλουν προτάσεις στην αρµόδια υπηρεσία του

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε:
αα) τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων,
ββ) τον καθορισµό εντός των ορίων τους, ολοκληρω-
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µένων δηµόσιων επιβατικών µεταφορών, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονι-
σµού,
β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-

ρών την ανάθεση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας αστικών
επιβατικών µεταφορών χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτό ε-
πιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισµό και τον παρόντα,
γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών

γραµµών, σύµφωνα µε την τυποποίηση και τη συχνότητα
που καθορίζεται από την Διεύθυνση Επιβατικών Μετα-
φορών,
δ) συλλέγουν στοιχεία για τη µεταφορά των µαθητών,

σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για την υλοποίηση του
έργου της µεταφοράς µαθητών περιφέρειες,
ε) εισηγούνται στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο-

ρών τροποποιήσεις στην λειτουργία των αστικών οδικών
επιβατικών µεταφορών, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών.

3. Οι κατά τον παρόντα νόµο φορείς εκτέλεσης αστι-
κού οδικού µεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς δη-
µόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 2 του Κανονισµού 1370/2007.

Άρθρο 39
Εκτέλεση των δηµόσιων αστικών 

επιβατικών µεταφορών

1. Η εκτέλεση των δηµόσιων αστικών επιβατικών µε-
ταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελµα οδικές µετα-
φορές επιβατών µε λεωφορεία αστικού ή ηµιαστικού τύ-
που κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της νοµοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύ-
που λεωφορείου από τις αρµόδιες αρχές.

2. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε φο-
ρέας (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµόσιου
δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται µε σύµβαση η ε-
κτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών µεταφορών, σύµφω-
να µε τον παρόντα νόµο, όσον αφορά: α) την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και β) την τεχνική και ε-
παγγελµατική ικανότητα, προκειµένου οι φορείς αυτοί
να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνια-
κό έργο που αναλαµβάνουν, µε ασφάλεια κατά την κυ-
κλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, µε την αναγκαία ποι-
ότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του ελάχιστου ε-
πιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση
του σχετικού σκοπού δηµόσιου ενδιαφέροντος, καθορί-
ζονται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016. 

Άρθρο 40
Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
αναθέτει τις δηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβα-
τών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υ-
πηρεσιών αυτών ή και αποζηµίωση, αν αυτό είναι ανα-
γκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δη-
µόσιων οδικών αστικών µεταφορών επιβατών στο καθο-
ριζόµενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.

2. Η ανάθεση της παροχής δηµόσιων αστικών µεταφο-
ρών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος
ή και αποζηµίωση γίνεται µε τη διενέργεια διαγωνισµού,

κατ’ εξαίρεση δε µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νο-
µοθεσία για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης, κα-
θώς και τον παρόντα νόµο λαµβανοµένης ιδίως  υπόψη
της ανάγκης απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δη-
µόσιων οδικών αστικών µεταφορών επιβατών σε µικρούς
νησιωτικούς δήµους, σύµφωνα µε το ν. 4555/2018
(Α΄ 133), στους οποίους ο ανάδοχος επιτρέπεται να εί-
ναι και ο οικείος Δήµος.

Άρθρο 41
Καθορισµός αστικών γραµµών
οδικών µεταφορών επιβατών

1. Για τον καθορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων
οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνονται υπόψη οι
προτάσεις των δήµων και όλα τα πληθυσµιακά και γεω-
γραφικά δεδοµένα, οι υφιστάµενες οδικές συνδέσεις, οι
κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική
κίνηση, καθώς και τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.

2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών ορίζει τα
κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον κα-
θορισµό των αστικών γραµµών δηµόσιων οδικών µετα-
φορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δροµο-
λογίων, των ενδιάµεσων στάσεων και των τερµάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώµατα των επιβατών

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι αρµό-
διο για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Κανο-
νισµού 181/2011 (L 55) σχετικά µε τα δικαιώµατα των ε-
πιβατών αστικών οδικών µεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 43
Αναθέτουσα αρχή

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσσει
τους διαγωνισµούς για τη σύναψη των συµβάσεων πα-
ραχώρησης δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών επι-
βατών µε τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώµατος
εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης και συνάπτει τις σχε-
τικές συµβάσεις µε τους παραχωρησιούχους.

Άρθρο 44
Δηµοσίευση πληροφοριών 

για επικείµενους διαγωνισµούς

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών υποχρεού-
ται να προβαίνει στη δηµοσίευση των πληροφοριών που
ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού
1370/2007 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκήρυ-
ξη του αντίστοιχου διαγωνισµού.

2. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δηµοσιοποι-
εί τις ίδιες πληροφορίες και µε κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
ή δηµοσιεύσεις στον τύπο.
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Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισµών

1. Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών προκηρύσσει
διαγωνισµούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαµβάνει
αστικές περιοχές περισσότερων δήµων, όµορων ή µη, της
αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο
για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρό-
νως για τη βιωσιµότητα του παραχωρησιούχου, ή αν η πα-
ροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα πλαίσια κάποιας γεω-
γραφικής περιοχής κρίνεται ασύµφορη. Ως κριτήρια για
τον καθορισµό της γεωγραφικής περιοχής, που αποτελεί
αντικείµενο του εκάστοτε προκηρυσσόµενου διαγωνι-
σµού, λαµβάνονται, ιδίως, τα προεκτιµώµενα προς εκτέλε-
ση χιλιόµετρα, ο απαιτούµενος για την εκτέλεσή τους α-
ριθµός λεωφορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του παραχω-
ρησιούχου, ως και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών
αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους εξυπηρε-
τούµενους πολίτες, η οικονοµική βιωσιµότητα των επιχει-
ρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος µετακίνησης.

2. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται τα
όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικείµενο
της σύµβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι καθορι-
σµένες αστικές γραµµές που αποτελούν το δίκτυο των δη-
µόσιων αστικών γραµµών αυτής της γεωγραφικής περιο-
χής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθησης της ε-
κτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης, της διαπίστωσης
των παραβάσεων και των επιβαλλόµενων µέτρων άρσης
των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος εκτέλεσης των κυ-
ρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της επιβολής κυρώσεων,
της υποβολής αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων κατά
των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η διαδικασία έρευνας
ικανοποίησης των επιβατών και των ποιοτικών παραµέ-
τρων του προσφερόµενου µεταφορικού έργου.

3. Στο δίκτυο των αστικών γραµµών κάθε γεωγραφικής
περιοχής περιλαµβάνονται και οι γραµµές που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν
των αστικών περιοχών.

4. Οι διαγωνιζόµενοι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
των διαγωνισµών, πρέπει να διαθέτουν: α) τον προβλεπό-
µενο αριθµό λεωφορείων, β) τα τυπικά και λοιπά ουσιαστι-
κά στοιχεία που καθορίζονται από τα τεύχη των διαγωνι-
στικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά, εµπειρία στην εκτέ-
λεση των αστικών οδικών επιβατικών µεταφορών ως πο-
σοστό στο ζητούµενο από τον αντίστοιχο διαγωνισµό έρ-
γο, επαρκή στελέχωση για την παροχή των ανατιθέµενων
υπηρεσιών, υποδοµές και εγκαταστάσεις, εξοπλισµό τηλε-
µατικής σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού
1370/2007 ΕΚ.

5. Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών αναφέρονται µε
σαφήνεια και πληρότητα οι όροι και οι προϋποθέσεις συµ-
µετοχής στο διαγωνισµό των ενδιαφερόµενων επιχειρήσε-
ων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών ορίζεται, ανάλογα µε τις γεωγραφικές περιοχές που
καλύπτει κάθε διαγωνιστική διαδικασία, ο ελάχιστος αριθ-
µός εργαζοµένων, ανά ειδικότητα, που απασχολούνται
στον πάροχο  υπηρεσίας αστικής µεταφοράς κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι πρέπει να µετα-
φέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και µε τα ίδια δικαι-
ώµατα στον ανάδοχο που επιλέγεται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος.

7. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας
παραχωρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης 
των συµβάσεων παραχώρησης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων
παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επι-
τροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (µία για κά-
θε σύµβαση), οι οποίες αποτελούνται από:
α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών, ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας µε τον αναπλη-

ρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδος µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

µε τον αναπληρωτή του και 
ε) έναν (1) υπάλληλο της αρµόδιας Υπηρεσίας Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας µε τον ανα-
πληρωτή του.
Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος

του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που ορίζε-
ται µε την πράξη συγκρότησης.

2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρµόδιου
δήµου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρησι-
ούχος συµµορφώνεται µε τις συµβατικές υποχρεώσεις
του και µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, διαπι-
στώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφο-
ρές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο µέτρο

1. Σε περίπτωση διακοπής των δηµόσιων αστικών οδι-
κών µεταφορών επιβατών ή επικείµενου κινδύνου διακο-
πής τους σε µία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές,
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να λάβει
έκτακτα µέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην ανά-
θεση σε τρίτο του έργου των δηµόσιων αστικών µεταφο-
ρών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού είτε
στην παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανά-
δοχο πέραν των προβλεπόµενων ορίων χωρίς τη διενέρ-
γεια διαγωνισµού.

2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης
της σύµβασης πέραν του συµβατικά προβλεπόµενου
χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

3. Αν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η κατάσταση µε τα
έκτακτα µέτρα των παραγράφων 1 και 2, µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να επι-
βάλλεται η παροχή δηµόσιων αστικών οδικών µεταφο-
ρών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταπο-
κριθούν εν όλω ή εν µέρει, µε όρους ανάλογους µε αυ-
τούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή αναδόχους
παρόµοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το
δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
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Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδοµένων 

για το σχεδιασµό του δικτύου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και του αρµόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων
και δεδοµένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασµό των
αστικών γραµµών, καθώς και οι φορείς που έχουν υπο-
χρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις
εκτελούµενες αστικές επιβατικές µεταφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές µεταφορές

Μέχρι την ανάληψη, ανά περιοχή, του µεταφορικού
έργου κατά τις διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και
τη λειτουργία των δηµόσιων αστικών οδικών µεταφορών
επιβατών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4530/2018 (Α΄ 59) η φράση «καταστρατήγηση των δια-
τάξεων του άρθρου 19» αντικαθίσταται από τη φράση
«καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 219 Α του
ν. 4512/2018 (Α΄5)».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018 η φρά-
ση «του άρθρου 18 του ν. 2190/1994» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «της παρ. 18 του άρθρου 32 του
ν. 2190/1994».

Άρθρο 51
Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού Πτήσεων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22 )
η φράση «τα Σπάτα» αντικαθίστανται από τη φράση «ε-
ντός του νοµού».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 3
Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, συµπερι-
λαµβανοµένου του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντι-
προέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονι-
κή τους κατάρτιση, την επαγγελµατική τους ικανότητα,
τη γνώση και την εξειδικευµένη εµπειρία στο επιχειρη-
σιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντι-
κείµενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµερο-
ληψίας.

2. Τα µέλη της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται µε α-

πόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών . 
3. Η θητεία των µελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα

µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για πε-
ρισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη, ούτε
να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρό-
ντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των µελών της
Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της,
όλες οι εκ του παρόντος νόµου αρµοδιότητες της Αρχής
ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντί-
στοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των µελών µέχρι τoν
διορισµό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε µέ-
λους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορί-
ζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους
του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης
της θητείας µέλους που διορίστηκε για περιορισµένη θη-
τεία σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, η ανανέωση
χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

4. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τον διορι-
σµό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5
των µελών της προηγούµενης παραγράφου. Ο χρόνος
παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι
(6) µήνες. Εάν κάποια από τα µέλη της, πλην του Προέ-
δρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλεί-
ψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί πέραν του εξαµήνου.

5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε
ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως της απόφασης διορισµού των µελών της.

6. Κάθε θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση, αναπλήρωση
και λειτουργία της Αρχής προσδιορίζεται µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρ-
θρου 8, καθώς και τα οριζόµενα στο άρθρο 9.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014
προστίθεται η φράση «του παρόντος νόµου».

4. Στην περίπτωση Α΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4233/2014 διαγράφεται η φράση «εφάπαξ ή ετησίως».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής «Το εκάστοτε ύψος των
ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έκδοση νέας από-
φασης».

6. Οι περιπτώσεις α΄και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6
του ν. 4233/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) Για τις υπηρεσίες συντονισµού (κατανοµής διαθέ-
σιµου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισµένους
ελληνικούς αερολιµένες και στους αεροµεταφορείς, κα-
ταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς
και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κά-
θε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέ-
λος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προ-
σγείωση αεροσκάφους. 
β) Για τις υπηρεσίες προγραµµατισµού της Αρχής

στους ελληνικούς αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµα-
τισµού και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά
φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς και ανά αεροµε-
ταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραµµατι-
σµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10
ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκά-
φους.»

7.α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Υποδοµών και Μεταφορών , ύστερα από εισήγηση της
Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επι-
βαλλόµενων προστίµων, τα όργανα, ο τρόπος και η δια-
δικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών από πληµµε-
λή ή εκπρόθεσµη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην
Αρχή. Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Ε-
σόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρµόζονται, για την εί-
σπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από ανταποδοτικά τέ-
λη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου
ρυθµίζεται µε όµοια απόφαση.» 
β) Οι επόµενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθ-

µούνται σε 7, 8 και 9 αντίστοιχα.
8. Το άρθρο 7 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων ανα-

γκών της, µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έρ-
γων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για
θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας
της, µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήµονες ή τεχνι-
κούς µε ειδικές γνώσεις και εξειδικευµένη εµπειρία στα
θέµατα της Αρχής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Για τις συµβάσεις που συνά-
πτει η Αρχή µε φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη
βαρύνει και καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τον
προϋπολογισµό της, δεν ισχύουν οι περιορισµοί του π.δ.
164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.» 

9. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μετά τη δηµοσίευση του Κανονισµού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την
ανάθεση προµήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύµφωνα
µε τα οριζόµενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζο-
µένων στο άρθρο 7».

10.α) Μετά την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4233/2014 προστίθεται περίπτωση β΄ως εξής: 

«β) την διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ,
καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται µε
τον παρόντα νόµο,» 

β) Οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται σε γ΄, δ΄,
ε΄ και ζ΄ αντίστοιχα.

11. Η περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 8 του       ν.
4233/2014, που µετά την αναρίθµηση γίνεται δ΄, αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση
και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέµα του προ-
σωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του µε
αιτιολογηµένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέ-
µα που αφορά τη συµµετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά
και Διεθνή όργανα.»

12. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της
Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και α-
ναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του ό-
ταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.» 

14. Το άρθρο 10 του ν. 4233/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 10 
Προσωπικό

1. Στην Αρχή απασχολούνται έως είκοσι τρεις (23) ερ-
γαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου καθώς και έως δύο (2) Νοµικοί
Σύµβουλοι. Η πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΑΧ γίνεται
σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α΄28). Η πρόσληψη των
Νοµικών Συµβούλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. Κάθε άλλο θέµα για την
πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθµί-
ζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Δια-
χείρισης. 

2. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του
προσωπικού της Αρχής εφαρµόζονται οι διατάξεις που
εκάστοτε ισχύουν για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρ-
χές. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής
βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της.

3. Για το προσωπικό της Αρχής εφαρµόζονται αναλό-
γως τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα διορισµού, η απαγό-
ρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη
της θητείας των µελών της Αρχής και οι προβλεπόµενες
γι’ αυτό κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 4233/2014.

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

15. Το προσωπικό που απασχολείται στην Αρχή κατά
την έναρξη του παρόντος νόµου κατατάσσεται αυτοδι-
καίως στις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4233/2014.

Άρθρο 52

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 53
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων

σε πυρόπληκτες περιοχές

1. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο τρίτο της πράξης νοµο-
θετικού περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018
(Α΄ 149), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις
οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου
Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών που εκδόθηκε µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2018 και κα-
τά τον κρίσιµο χρόνο, η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµα-
τα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε
φόρο για το έτος αυτό.»

2. Το άρθρο τρίτο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµέ-
νου της 10ης Αυγούστου 2018 καταργείται.
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Άρθρο 54
Ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία 

(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισµού Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

και Κοινών Ταµείων Είσπραξης Λεωφορείων
Ανωνύµων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)

1.α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), ό-
πως ισχύει, αναριθµείται σε παρ. 5.
β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011

(Α΄33), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι εταιρίες του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. µπορούν να

αναλαµβάνουν αυτοτελώς, ή συµµετέχοντας σε κοινο-
πρακτικά σχήµατα ή σε άλλες κατά νόµο µορφές ενώ-
σεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποί-
ηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών µελετών και έρ-
γων, σχετικά µε τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, α-
νάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και
σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όµορες µε την Πε-
ριφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό.»

2. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται άρ-
θρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
ποδοµών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιµο στις ε-
ταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυµη Εταιρεία
(Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυµη Εταιρεία
(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. όταν δεν εκτελούν καθορι-
σµένο δροµολόγιο, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και
σε περίπτωση υποτροπής πρόστιµο ποσού τεσσάρων χι-
λιάδων (4.000) ευρώ. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται
µετά από προηγούµενη ακρόαση των ως άνω εταιρει-
ών.»

3. Στις περιοχές αρµοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υ-
περαστικά δροµολόγια από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή από τους
O.T.A. Α΄ ή Β΄ βαθµού ή από οδικό µεταφορέα επιβατών
µε την υπογραφή σύµβασης µεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέ-
λεσης. Τα δροµολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.

4. Στις περιοχές αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και
του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά
δροµολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των ο-
ποίων καταρτίζονται συµβάσεις µεταξύ αφενός του
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ .Α.Ε. και αφετέρου του κατά
τόπον αρµόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συµβάσεις αυτές κα-
θορίζεται ο τρόπος σύµπραξης και διάθεσης των υλικών
και ανθρώπινων πόρων από τους συµβαλλοµένους. Τα
παραπάνω δροµολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Σε περίπτωση µη
κατάρτισης της σύµβασης µε το κατά τόπον αρµόδιο
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή µπορεί να καταρτίζεται µε άλλους ο-
δικούς µεταφορείς επιβατών.

5. α. Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α' 268) προστίθε-
ται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.
Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν

συστήµατα τηλεµατικής και συστήµατα για τη λειτουρ-
γία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συµβατά µε τα αντίστοιχα
συστήµατα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε..»
β. Η εγκατάσταση τηλεµατικής και συστηµάτων λει-

τουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παρ. 10 του
ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται µε την περίπτωση
α΄ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των ε-
ταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. µε θέµατα: α) την εκλογή οργά-
νων διοίκησης, β) τη διενέργεια οικονοµικού ή άλλου ε-
λέγχου και την εκλογή των ελεγκτικών οργάνων, ή γ)
την έγκριση του προϋπολογισµού ή του ισολογισµού ή
του απολογισµού, απαγορεύεται η συµµετοχή των µετό-
χων διά πληρεξουσίου ή διά αντιπροσώπου.»

7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µπορεί, πριν την έκδοση των αποφάσεων των προη-
γούµενων εδαφίων, να ανατίθενται στην Α.ΣΥ.Θ. συγκε-
κριµένα τµήµατα του συγκοινωνιακού έργου και να µετα-
βιβάζονται για την εκτέλεσή του τα αναγκαία µέσα.»

Άρθρο 55
Συµπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998

- Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Α.Ε.Ν.

Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 2638/1998 (Α΄ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν δεν υποβληθεί αίτηση προτίµησης, είναι δυνατή η
απόσπαση µόνιµου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, υπαγοµένου στο Υπουργείο Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, εφόσον κατέχει πτυχίο ή δί-
πλωµα ναυτικής σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ι-
σότιµο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανό-
τητας (Α.Ν.Ι.) ή δίπλωµα, ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μη-
χανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. ή είναι
κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδι-
κότητας Φυσικού ή Μαθηµατικού ή Αγγλικής Φιλολογίας
ή Νοµικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονοµολό-
γου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολό-
γου Μηχανικού ή Χηµικού ή Χηµικού Μηχανικού ή Πλη-
ροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή Αυτοµατιστή Μηχανικού.
Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκό-

ντων αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασµένο εκπαι-
δευτικό, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
οικείας Α.Ε.Ν..
Η απόσπαση πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των

κειµένων διατάξεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2)
ακαδηµαϊκά έτη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, µε-
τά από πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, η οποία κοινοποιείται δια του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε όλες τις
εκπαιδευτικές µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας του αποσπασµέ-

νου εκπαιδευτικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
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Άρθρο 56
Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του ν. 4504/2017

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 106 του ν. 4504/2017 (Α΄
184) ως εξής:

«Άρθρο 106
Μετασχηµατισµός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων 
και των Τοπικών Κλιµακίων Ελέγχου Πλοίων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Από την 1η.2.2019, και µόνο για τα καθήκοντα και
τις αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους εξουσιο-
δοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής οργανισµούς (νηογνώµονες), σύµφωνα µε την
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας 4113.297/01/2012 (Β΄ 334), καθώς
και την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
4113.311/01/2013 (Β΄3049), παύει η έκδοση των προ-
βλεπόµενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµο-
θεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον
Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), τις Λιµενικές Αρχές,
καθώς και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων
(Τ.Κ.Ε.Π.) και από την 1η.2.2019, εκδίδονται από τους ε-
ξουσιοδοτηµένους οργανισµούς (νηογνώµονες) της πα-
ρούσας παραγράφου υπό την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 5 του παρόντος άρθρου.
Από το πεδίο αρµοδιοτήτων του προηγούµενου εδαφί-

ου εξαιρούνται: 
α) ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τοµέα

ασφαλούς διαχείρισης, σύµφωνα µε τον Διεθνή Κώδικα
Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και τον Κανονισµό
336/2006/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συµ-
µόρφωσης, 
β) ο έλεγχος των πλοίων στον τοµέα ασφαλούς δια-

χείρισης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς
Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισµού
336/2006/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
ασφαλούς διαχείρισης, 
γ) η επιθεώρηση των πλοίων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση

Ναυτικής Εργασίας 2006, και η έκδοση των σχετικών πι-
στοποιητικών, 
δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης,

η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύµφωνα µε τον Κώ-
δικα ISPS και τον Κανονισµό 725/2004/ΕΚ, και η έκδοση
των σχετικών πιστοποιητικών. Οι αρµοδιότητες του
προηγούµενου εδαφίου εξακολουθούν να ασκούνται α-
πό τον Κ.Ε.Π. και τους νηογνώµονες.

2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρχές του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 πριν την 1η.2.2019
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
τους ή την προβλεπόµενη θεώρησή τους. Πιστοποιητικά
στα οποία δεν ορίζεται ηµεροµηνία λήξης ισχύουν µετά
την 1η.2.2019, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋπο-
θέσεις έκδοσής τους. Οι εξουσιοδοτηµένοι από το Υ-
πουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανι-
σµοί (νηογνώµονες) του παρόντος άρθρου εκδίδουν εκ
νέου τα παραπάνω πιστοποιητικά που εµπίπτουν στο πε-
δίο αρµοδιότητάς τους για τα οποία υφίσταται υποχρέω-
ση θεώρησής τους µετά την 1η.2.2019. Η εκ νέου έκδο-
ση πιστοποιητικών γίνεται βάσει των σε ισχύ πιστοποιη-
τικών που έχουν εκδοθεί από τον Κ.Ε.Π., τις Λιµενικές
Αρχές και τα Τ.Κ.Ε.Π., µε τη διενέργεια της προβλεπόµε-

νης ετήσιας ή ενδιάµεσης κατά περίπτωση επιθεώρησης.
Επί των πιστοποιητικών του προηγούµενου εδαφίου δια-
τηρείται η υφιστάµενη ηµεροµηνία λήξης τους και κατα-
χωρούνται επί αυτών τυχόν προηγούµενες θεωρήσεις
µε βάση τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές. Για τις
λοιπές περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών από εξου-
σιοδοτηµένους οργανισµούς (νηογνώµονες), ισχύουν τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

3. Ο Κ.Ε.Π., κατ’ εξαίρεση των προβλέψεων της παρα-
γράφου 1, προβαίνει και µετά την 1η.2.2019 σε κάθε α-
ναγκαία ενέργεια που αφορά στη διαπίστωση ισχύος
των πιστοποιητικών της παραγράφου 2.

4. Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωµα να διαπιστώνει κατά
πόσον ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός εκπληρώνει
πράγµατι, κατά τρόπο ικανοποιητικό, τα καθήκοντα που
προβλέπει η αντίστοιχη πρότυπη συµφωνία, σύµφωνα µε
τα αναλυτικά οριζόµενα σε αυτήν, καθώς και το άρθρο
26 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26). Εντός δύο (2) µηνών από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την ο-
ποία καθορίζεται και ρυθµίζεται το ύψος των επιβαλλό-
µενων τελών για τις υπηρεσίες του προηγούµενου εδα-
φίου, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών.

5. Οι Λιµενικές Αρχές και τα Τ.Κ.Ε.Π. ασκούν, κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και µετά
την 1η.2.2019 τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο
π.δ. 345/2000 (Α΄ 298), που αφορούν: α) σε διενέργεια
αρχικών, περιοδικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και
στην έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιο-
πλοΐας και σχετικών βεβαιώσεων, β) σε έλεγχο, έγκριση
και θεώρηση σχεδίων και µελετών, σε εκτέλεση πειρα-
µάτων ευσταθείας και λοιπών δοκιµών πλοίων, εξαρτι-
σµού και εξοπλισµού, γ) σε έκδοση αδειών ναυπήγησης
και µετασκευής, δ) σε έγκριση υλικών και εξοπλισµού,
καθώς και στην ανάληψη κάθε σχετιζόµενης µε τα ανω-
τέρω ενέργειας.
Οι αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου αφορούν

στις κάτωθι κατηγορίες πλοίων υπό ελληνική σηµαία:
α) Φορτηγών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του

β.δ. 542/1968 (Α΄ 181), µε ολικό µήκος µέχρι και δεκαπέ-
ντε (15) µέτρα, ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν,
β) αλιευτικών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του

π.δ. 1337/1981 (Α΄ 333), µε ολικό µήκος µέχρι και δώδε-
κα (12) µέτρα, ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν
και
γ) επιβατηγών πλοίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1

του β.δ. 542/1968 (Α΄ 181), µη υπαγόµενα στο πεδίο ε-
φαρµογής της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, µε ολικό µήκος µέ-
χρι και δεκαπέντε (15) µέτρα, τα οποία δύνανται να πα-
ραλαµβάνουν µέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβάτες για
την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων µικρής απόστασης και
πλόων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 1 του π.δ. 270/1988 (Α΄ 120).
Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, ως ολι-

κό µήκος πλοίου νοείται το µήκος, σε µέτρα, µεταξύ των
πλέον εξωτερικών άκρων της πρώρας και πρύµνης του
σκάφους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το µήκος του τυ-
χόν προεξέχοντος πηδαλίου, προβόλου ή περιζώµατος,
µετρούµενου επί ευθείας παράλληλης προς την τρόπιδα.

6. Οι επιθεωρητές Τ.Κ.Ε.Π. πρέπει να διαθέτουν τα ε-
λάχιστα προσόντα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3
του π.δ. 345/2000 (Α΄ 298) για κάθε είδος επιθεώρησης
πλοίου. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 που δεν
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αναφέρονται στο π.δ. 345/2000, ως απαιτούµενα προσό-
ντα επιθεωρητών Τ.Κ.Ε.Π. νοούνται αυτά που ορίζονται
στο άρθρο 3 του π.δ. 345/2000 για τη διενέργεια αρχι-
κών επιθεωρήσεων ανά κατηγορία πλοίου και εκτελού-
µενων πλόων.

7. Όλες οι προβλεπόµενες στο π.δ. 345/2000 αρµοδιό-
τητες του Κ.Ε.Π. καταργούνται µετά την 1η.2.2019. Από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ατοµικοί φάκελοι
των πλοίων τηρούνται από τη Λιµενική Αρχή στην οποία
υπάγεται το Τ.Κ.Ε.Π. από το οποίο εκδίδεται το Πρωτό-
κολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) κάθε πλοίου.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4504/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι οργανισµοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί, δυνάµει
της απόφασης 4113.297/01/2012, υποχρεούνται να υπο-
βάλουν φάκελο τεκµηρίωσης για τη συµµόρφωση µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος το αργό-
τερο µέχρι 30.9.2018, εξαιρουµένου του ειδικού ελάχι-
στου κριτηρίου µε αριθµό 16 που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 2 του παρόντος. Για τη συµµόρφωση του προη-
γούµενου εδαφίου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µέχρι την
31η.1.2019. Η παράβαση της υποχρέωσης για υποβολή
φακέλου τεκµηρίωσης ή η µη έκδοση διαπιστωτικής πρά-
ξης επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης προς τον
οργανισµό (νηογνώµονα), η οποία επιβάλλεται µε από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.»

3. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του
άρθρου 109 του ν. 4504/2017 ως εξής:

«Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε ισχύ από
1.2.2019.»

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από
30.9.2018.

Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

και λοιπές διατάξεις

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) η φράση «128 έως» διαγράφεται.

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 128 του
ν. 4412/2016 µετά τη φράση «Όταν πρόκειται να εκτελε-
στούν δηµόσια έργα ή συµβάσεις παραχώρησης έργων»
προστίθεται η φράση «ή συµβάσεις έργων που υλοποι-
ούνται ως Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΣΔΙΤ) εκτιµώµενης αξίας σύµβασης» και η φράση «προ-
βλεπόµενου συνολικού κόστους» διαγράφεται.
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 128 του

ν. 4412/2016 µετά τη φράση «Όταν πρόκειται να εκτελε-
στούν δηµόσια έργα ή συµβάσεις παραχώρησης έργων»
προστίθεται η φράση «ή συµβάσεις έργων που υλοποι-
ούνται ως Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΣΔΙΤ).»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (40) της παρ. 1
του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α,
της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1
του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παρα-
µένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού δια-
τάγµατος του άρθρου 83.»

4. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4412/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση
των έργων οποιασδήποτε κατηγορίας, που εκτελούνται
ως δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης, έργα
ΣΔΙΤ ή µε αυτεπιστασία, απαιτείται η µετατόπιση ή οποι-
αδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκατα-
στάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων
υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρµανσης, τηλεπικοινωνιών,
πυρόσβεσης, οδοφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης
και κάθε είδους παρόµοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή
εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δι-
κτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτού-
νται για την αποκατάσταση της υφιστάµενης κατάστα-
σης πριν την εκτέλεση των έργων, βαρύνουν τις πιστώ-
σεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελού-
νται από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή
τον κύριο του έργου, κατά τις κείµενες διατάξεις υπό την
επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκµετάλλευσης του δικτύ-
ου, όπου απαιτείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναθέ-
τουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος του έργου
προκαταβάλλει στον κύριο ή φορέα εκµετάλλευσης του
δικτύου τη δαπάνη εκτελέσεως των εργασιών, η οποία ε-
πίσης βαρύνει τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου,
βάσει του προϋπολογισµού που συντάσσεται από τον
φορέα εκµετάλλευσης ή τον κύριο του δικτύου, ο οποίος
εν συνεχεία εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου. Αν για οποιο-
δήποτε λόγο ο τελευταίος δεν συντάσσει προϋπολογι-
σµό, η αναθέτουσα αρχή, ο αναθέτων φορέας ή ο κύριος
του έργου δύναται να συντάξει προϋπολογισµό και να
προκαταβάλλει το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκ-
µετάλλευσης υποχρεούται αµελλητί να προβεί στην ε-
κτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές οριστικό
δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί για µεν την προ-
καταβολή ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός και για δε
την τελική εξόφληση ο συντασσόµενος απολογισµός
που συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα ο-
ποία κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνουν τις συναφθείσες
συµβάσεις, τα τιµολόγια των αναδοχών, των υπεργολά-
βων, των προµηθευτών και τις επιµετρήσεις, οπότε και
τυχόν επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά
που τυχόν προκύπτει.»

5. Το άρθρον µόνον του α.ν. 351/1968 (Α΄ 75) καταρ-
γείται.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 999/1979 (Α΄ 293)
διαγράφονται οι λέξεις «δαπάναις των».

7. Το άρθρο 6 και η παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 999/1979 (Α΄ 293) καταργούνται.

8. Οι καταβολές που πραγµατοποιούνται µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος για την πληρωµή δαπανών
για τις αναφερόµενες στο άρθρο µόνο του α.ν. 351/1968
εργασίες, οι οποίες βάρυναν τις πιστώσεις έργων ή τον
προϋπολογισµό αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων των άρθρων 2 και 224 του ν. 4412/2016 αντί-
στοιχα, στις περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μεί-
ζονος Θεσσαλονίκης δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου
και παράγουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά τους.

9. Οι πράξεις για έργα, µελέτες, τεχνικές και λοιπές
συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες και γενικές υπηρε-
σίες, που εκδίδονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος και είναι καταχωρητέες στο ΚΗΜΔΗΣ κατ’ άρθρο 38
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παρ. 7 του ν. 4412/2016, παράγουν τα έννοµα αποτελέ-
σµατά τους από το χρόνο έκδοσής τους, εφόσον κατα-
χωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

Άρθρο 58
Ρυθµίσεις ΕΔΧ οχηµάτων

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισµό µηχανής του-
λάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιο-
κίνητα κυβισµό µηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκα-
τοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυ-
σικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αµιγώς
ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχι-
στον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ  και µπαταρία χωρητικότη-
τας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, µπο-
ρούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδά-
φους.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του
ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να έχουν ενιαίο χρωµατισµό σε ολόκληρη την Επι-
κράτεια, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατη-
γορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το
λευκό χρώµα, που ορίστηκε µε το άρθρο 3 της µε αριθµό
21336/462/1997 (Β΄ 623) απόφασης του Υπουργού Με-
ταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία χορήγησης αδει-
ών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκι-
νήτων για τη µεταφορά Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες
(ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήµατος και άλλες
ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 12
του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), εφόσον υπο-
βληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, σχετική υπεύθυ-
νη δήλωση ότι επιθυµεί τη διατήρηση του λευκού χρώµα-
τος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οι-
κείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε
ισχύ του παρόντος.»

Άρθρο 59

1. Στην παρ. 32 του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α΄
156) διαγράφεται η περίπτωση γ΄.

2. Στην παρ. 20 του άρθρου 53 του π.δ. 85/2018 (Α΄
157) διαγράφεται η περίπτωση δ΄.

Άρθρο 60
Ρυθµίσεις θεµάτων αδειών οδήγησης

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως εξής:

«α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελ-
ληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία
εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειµένου να αποκτή-
σουν ή ανανεώσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια ο-

δήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµο
προβλεπόµενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδή-
γησης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κά-
τοχος της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανανέ-
ωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να
γίνεται οποτεδήποτε πριν την ηµεροµηνία λήξης της, ε-
φόσον ο κάτοχος της άδειας:.»

3.  Άδειες οδήγησης των κατόχων που έχουν συµπλη-
ρώσει το εβδοµηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας
τους και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
µετά τις 30.8.2018, αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρ-
µογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν µέχρι την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της δοκιµα-
σίας προσόντων και συµπεριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή
δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις (3) µήνες
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και των απαι-
τούµενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω παράταση ι-
σχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύ-
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κατατέθηκε η
αίτηση.

Άρθρο 61

Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού 22/2Γ/2001
του ΑΣΕΠ, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναερί-
ου Κυκλοφορίας, των οποίων ο διορισµός ακυρώθηκε
λόγω εσφαλµένης εκτίµησης ειδικού προσόντος διορι-
σµού διατηρούνται στην υπηρεσία κατά αναλογική ε-
φαρµογή της παρ. 17 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28),  όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 12
του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), σε  κενή οργανική θέση του
κλάδου τους.

Άρθρο 62

Στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄59)
προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: 

«γ. Ειδικά για τα Αστικά ΚΤΕΛ και Αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε.
και τις δηµοτικές επιχειρήσεις Κω και Ρόδου η προθε-
σµία του εδαφίου β΄ παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµβρί-
ου 2018.»

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(WATER AERODROME MANUAL) 

Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές 

δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών 

που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των 

κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής 

λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα: 

1. Πίνακα περιεχόμενων  

2. Λίστα σελίδων  

3. Διανομή 

4. Ορισμοί  

5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει 

α)σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου,  

β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του, 

γ) εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου. 

6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή του 

φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός 

του προσωπικού του,  όπως τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή 

λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπευθύνου 

ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (security) και τα στοιχεία του λοιπού 

ανώτερου προσωπικού του,   καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της 

μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου 

απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού. 

7. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, όπου περιγράφονται 

οι υποδομές, αναλυτικά στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, 

καθώς και ο εξοπλισμός του για τη λειτουργία και την ασφάλεια του. 

8. Τοπογραφικό σχέδιο όπου απεικονίζονται οι περιοχές κίνησης, σημάνσεις και 

η θέση  κάθε  εξοπλισμού.  

9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHF Marine, βάσης - φορητοί), τα μετεωρολογικά 

μέσα του υδατοδρομίου και οι διαδικασίες συντήρησής τους. 

10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την 

επιχειρησιακή κατάστασή του. 

11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες 

επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου. 

12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης. 
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13. Διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη  και την  αναχώρηση επιβατών. 

14. Μητρώο καταγραφής κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία 

ή ταχυδρομείο). 

15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους - 

υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου. 

16. Διαδικασίες αντιμετώπισης σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος 

υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου. 

17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών. 

18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών 

υποχρεωτικής αναφοράς. 

19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων, 

υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και διαδικασίες 

έκτακτης ανάγκης.  

20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων, αν παρέχεται. 

21. Διαδικασία παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(SECURITY PROGRAM) 

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) πρέπει, σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τ.Ο.Α) και ανάλογα με 

τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει 

εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και 

αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των 

κεφαλαίων που αφορούν  τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο 

συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών ακολουθώντας κατ' 

αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα: 

α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως 

προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ. 

β. Περιοχές Υδατοδρομίου. 

 Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας 

του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το 

προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνισή τους 

σε σχεδιάγραμμα. 

γ. Φύλαξη εγκαταστάσεων - Έλεγχοι πρόσβασης 

●  Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης / προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με 

καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες - 

διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές - έρευνα 

ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών πριν από την έναρξη  λειτουργίας του υ/δ, 

●  Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την 

έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη 

του κατά τόπους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.). 

δ. Προστασία υδροπλάνων 

 Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που 

επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αλλά και των εκτός λειτουργίας που 

βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση 

στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση. 

ε. Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων 

που μεταφέρουν 

 Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας (screening) πληρωμάτων, 

χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν 

στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού 

και τροφοδοσίας των υδροπλάνων. 
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στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών 

 Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, όπως  μέθοδοι, - ενέργειες σε περιπτώσεις 

άρνησης ελέγχου του επιβάτη, - ειδικές κατηγορίες επιβατών, - εξαιρέσεις 

ελέγχων,   σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ, 

 Μέριμνα οπό το  φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες 

επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη 

που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ' ιδίαν 

συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς 

επιτήρησής τους, καθώς και τη  διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και 

ταυτοπροσωπίας. 

ζ. Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών 

● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, σύμφωνα με  όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ 

(μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων). 

η. Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών 

● Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων 

αποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης 

νομοθεσίας. 

● Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ 

(εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε 

μη επιβίβαση-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής). 

● Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη 

εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα. 

θ. Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας 

● Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου 

ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

αερομεταφορών έναντι παντός τρίτου και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 

προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής 

κείμενης νομοθεσίας. 

● Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες 

ασφάλειας  αερομεταφορών προς τρίτους  

ι. Διαχωρισμός «ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων» επιβατών 

 Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων 
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και αφικνούμενων επιβατών. 

ια. Γενική Αεροπορία 

 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, 

πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας. 

ιβ. Απειλές και Συμβάντα Ασφάλειας. 

 Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από το φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και 

συμβάντων που αφορούν το υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλής-

ταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων 

ενεργειών). 

ιγ. Οπλοφορία- μεταφορά  ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα 

● Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου. 

● Θέσπιση διαδικασίας για τν μεταφορά προς / από τα υδροπλάνα του νομίμως 

μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ’ αναλογία όσων 

ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λ,Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.). 

ιδ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο 

 Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείο-

υλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ 

ιε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση 

όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Ασφάλειας υ/δ. 

ιστ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων  στις παραδιδόμενες αποσκευές 

● Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ταχυδρομείο 

● Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 

( EMERGENCY PLAN ) 

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου 

(Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

1.1. Εισαγωγή  

1.2. Σκοπός 

1.3. Αντικείμενο του σχεδίου 

Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης  αεροσκάφους: 

(Γράφονται μόνο οι ορισμοί) 

1.3.1 Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη: 

Α)  Ανησυχητική  Κατάσταση   (Local Stand-by) 

Β) Κατάσταση Αναμενομένου Ατυχήματος (Full Emergency) 

Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft - Seaplane Accident): 

α) εντός του υδατοδρομίου 

β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή) 

Δ)  Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident): 

 υδροπλάνο - σκάφος- πλοίο (σύγκρουση) 

 υδροπλάνο – χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις – προβλήτα) (πρόσκρουση) 

 υδροπλάνο – καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κλπ.(αναλυτικά αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 6)  

 πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird strike)   

Ε)   Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως: 

 δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα 

 παράνομη κατάληψη  α/φους 

 αεροπειρατεία 

(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. Ε   αναφέρονται 

αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του Υδατοδρομίου) 

Ζ)  Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών(Weather 

Stand-by) 

1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα 

 Αυτές περιλαμβάνουν: 

α)    Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου 

β)    Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του  υδατοδρομίου 
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       γ)   Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής   βοήθειας 

(Medical Emergencies) 

1.4. Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες  

1.5. Σύνταξη, παρακολούθηση  και έγκριση αυτού 

1.6. Γενική περιγραφή υδατοδρομίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Επικεφαλής συμβάντος 

          Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος: 

Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου 

Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

3.1   ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων  

β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων  

γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point) 

δ) Πηγές υποστήριξης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας: 

Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παραλιών 

Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές 

Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Α. Διαδικασίες - ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι 

ενέργειες που απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς) 

5.1. Ανησυχητική Κατάσταση  (Local Standby) 

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.α. 

5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency) 

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 
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Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή 

θαλάσσια περιοχή  

Ενέργειες: 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 

ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία 

Γ.Γ.Π.Π. 

Ελληνικής Αστυνομίας 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

Πληροφόρηση – ενημέρωση της κοινής γνώμης 

5.4 Συμβάντα στο υδατοδρόμιο 

Ενέργειες: 

Λιμενικής Αρχής 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

5.5 Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 

(Weather Stand-by) 

Ενέργειες: 

Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΚΕΠΑΘΜ 

Πυροσβεστικού Σώματος 

Λιμενικής Αρχής 

Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου 

Αεροπορικής Εταιρείας 

κ.ά. 

Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκεται υδροπλάνο 

   α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου 

   β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής  βοήθειας   

      (Medical Emergencies) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
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Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά 

απόβλητα του Υδατοδρομίου 

 

Προσαρτήματα στο παράρτημα ΙΙΙ 

 

Προσάρτημα Α 

Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων 

Προσάρτημα Β 

Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς 

Προσάρτημα Γ 

Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού  

1) Ασκήσεις 

Τύποι ασκήσεων :   Ευρείας κλίμακας 

                              Περιορισμένης κλίμακας 

                              Επί χάρτου, επικοινωνίας κλπ. 

2) Έντυπα αξιολόγησης 

Προσάρτημα Δ 

Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών 

Προσάρτημα Ε 

Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών 

Προσάρτημα ΣΤ 

Σχέδιο καθορισμού ζωνών 

Προσάρτημα Ζ 

Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των 

έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως πχ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης 

τραυματιών κλπ. 
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Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




