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Άρθρο 1

Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί 
που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύμβαση 
με τους ιδιοκτήτες των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτο-
προσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.

Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδη-

γούς Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
β. η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη 

μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
γ. η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για 

τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για 
τους οδηγούς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) 
και Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ),

δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη 

ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
στ. η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή 

απειλητική με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά, όπως 
υβριστικές εκφράσεις και χειρονομίες, προς τους επιβά-
τες και τους άλλους οδηγούς,

ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος,
η. να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινο-

πνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων, 
κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεω-
μένοι:

α. να εκτελούν τη φορτοεκφόρτωση των αποσκευών 

του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο, εφόσον αυτές 
δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά,

β. μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση, να κατεβάζουν 
την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να θέτουν 
σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής 
και το μηδενισμό του ταξίμετρου είναι υποχρεωμένοι να 
ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»,

γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχουν τις πινακίδες 
με τις επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και «ΤΑΞΙ» ή «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ» 
σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο, και φω-
τεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο, 

δ. να ερωτούν τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όρια 
της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο 
εντός της περιμετρικής ζώνης και, σε περίπτωση αρνη-
τικής απάντησης, να αλλάζουν τη χρέωση με χρήση του 
τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), 

ε. να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές, ούτε 
να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συ-
γκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου 
του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη,

στ. να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν 
το αυτοκίνητο σταματήσει να κινείται για λόγους που 
ευθύνεται ο οδηγός, όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελα-
στικών, ανεφοδιασμός με καύσιμα,

ζ. να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του 
οποιοδήποτε αντικείμενο λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο,

η. να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφο-
ρία τους ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, όπως 
για το κόμιστρο και τη διαδρομή,

θ. να μεριμνούν για την καθαριότητα του αυτοκινήτου 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,

ι. να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επι-
βατών, απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών,

ια. να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων 
εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας 
αέρα.

3. Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, με 
τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων 
δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, 
εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέ-
πονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις 
μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως 
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κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλ-
λευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρό-
θεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, 
κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών 
εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη,

β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο-
ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, 
με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας,

γ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο-
ρές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με 
στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατά-
ξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές 
μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη,

δ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο-
ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, 
με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις δι-
ατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές 
συνθήκες του επαγγέλματος,

ε) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φο-
ρές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, 
με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, 

στ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της 
υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευ-
θερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για δύο τουλά-
χιστον παραβάσεις των υποπεριπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ 
της παρούσας, 

ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υπο-
βολής της αίτησης πενταετία.

Το κώλυμα των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ παύει να υφί-
στανται αν η ποινή χαριστεί.

2. Η επιχείρηση παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιο-
πιστίας αν επιβληθούν σε βάρος της ή σε βάρος του 
διαχειριστή μεταφορών της κυρώσεις για παραβάσεις 
της νομοθεσίας περί εμπορευματικών ή επιβατικών με-
ταφορών, οι οποίες οδηγούν σε άρση της αξιοπιστίας. 
Αντίστοιχα, ο διαχειριστής μεταφορών που σε βάρος του 
επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου 
παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η άρση της 
αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφο-
ρών συναρτάται με τη σοβαρότητα των παραβάσεων, 
τη συχνότητα αυτών και τον αριθμό των οδηγών της 
επιχείρησης.

Άρθρο 59

Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό 

σύστημα φορέων ADR

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ-
σεται «πληροφοριακό σύστημα φορέων επιθεώρησης 
Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που 
πραγματοποιούνται οδικώς «Accord european relatif au 
transport international des merchandises Dangereuses 
par Route (ADR)» για την παρακολούθηση και εποπτεία 
των φορέων επιθεώρησης επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(ADR). Στο πληροφοριακό σύστημα του προηγούμενου 
εδαφίου οι φορείς επιθεώρησης ADR καταχωρούν στοι-
χεία σχετικά με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις 

και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Το σύστημα 
διασυνδέεται με άλλα συστήματα και μητρώα που τη-
ρούνται στο Υπουργείο.

2. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων λει-
τουργίας τους και διενέργειας ελέγχων, καθώς και των 
όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοι-
χείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρα-
γράφου 1, επιβάλλονται ανάλογα με την παράβαση, οι 
εξής διοικητικές κυρώσεις:

α. Στους φορείς επιθεώρησης ADR:
αα. διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ,
ββ. προσωρινή αφαίρεση δικαιώματος διενέργειας 

επιθεωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες,
γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό-

σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με 
το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄.

β. Στους πραγματογνώμονες των φορέων επιθεώρη-
σης ADR αφαίρεση του δικαιώματος διενέργειας επιθε-
ωρήσεων από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση 
υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα 
σε τρία (3) έτη από την επιβολή προστίμου, το ποσό του 
επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση 
υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε 
τρία (3) έτη από την επιβολή προσωρινής αφαίρεσης 
δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων, το χρονικό 
διάστημα της επιβαλλόμενης κύρωσης διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή-
ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε τρία (3) έτη ή 
σε περίπτωση άρνησης του φορέα επιθεώρησης ADR 
να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα, ανακαλείται ορι-
στικά ο ορισμός του ανωτέρω φορέα επιθεώρησης και 
το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή το νομικό πρό-
σωπο δεν έχει πλέον δυνατότητα ίδρυσης νέου φορέα 
επιθεώρησης ADR.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών καθορίζεται η διαδικασία ορισμού φορέων επι-
θεώρησης ADR, οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με 
την ορθή διενέργεια των ελέγχων, θέματα πιστοποίησης 
πραγματογνωμόνων οχημάτων ADR, θέματα σχετικά με 
την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις τε-
χνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος 
φορέων επιθεώρησης ADR, καθώς και οι υποχρεώσεις 
των φορέων σχετικά με την καταχώριση, επεξεργασία και 
αποστολή στοιχείων που αφορούν τις επιθεωρήσεις των 
οχημάτων και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα 
ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την είσπραξη 
των προστίμων του παρόντος άρθρου.

5. Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ-
σεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

Άρθρο 60

Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών 

έγκρισης οχημάτων ADR

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσ-
σεται «πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρι-
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σης οχημάτων ADR» για την παρακολούθηση και επο-
πτεία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 
τα οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήματα 
ADR) και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης αυτών. Η 
διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τα πιστοποι-
ητικά έγκρισης οχημάτων ADR από τα εξουσιοδοτημένα 
για το σκοπό αυτό Κ.Τ.Ε.Ο. πραγματοποιείται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος.

2. Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων καταχώρι-
σης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων που αφο-
ρούν το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR επιβάλ-
λονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές 
κυρώσεις:

α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο.:

αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) 
ευρώ,

ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από 
δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) έτος,

γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρό-
σβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με 
το χρονικό διάστημα της υποπερίπτωσης ββ΄,

β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των φορέων της περί-
πτωσης α΄ αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ADR 
για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως τρεις 
(3) μήνες,

γ. Στα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. αναστολή λειτουργίας, με από-
φαση του οικείου Περιφερειάρχη μέχρι να αρθούν οι 
λόγοι που επέβαλλαν την κύρωση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, 
τη λειτουργία και το χρόνο έναρξής της, με τη συντήρη-
ση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού 
συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR, 
καθώς και με τις υποχρεώσεις των Κ.Τ.Ε.Ο. για την κατα-
χώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά 
με το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργα-
να ελέγχου, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις σε 
περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου 
2, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και είσπραξης 
των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχε-
τικό θέμα.

Άρθρο 61

Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων 

επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού 

Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

1. Οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της Γ5/22039/2825/
2017 (Β΄ 2915) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μετα-
φορών τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους έως 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

Στην επιχείρηση στην οποία ο ΣΑΜΕΕ παραβαίνει τις 
διατάξεις του σημείου 1.8.3 της παραπάνω απόφασης 
20655, μη ασκώντας ή ασκώντας πλημμελώς τα καθή-
κοντά του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 
εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ, το οποίο βεβαι-
ώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράτ-
τεται από την οικεία ΔΟΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο 
ΣΑΜΕΕ τιμωρείται με απαγόρευση άσκησης καθηκόντων 
από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτω-
ση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα αρμόδια 
όργανα ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 62

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών 

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία 
διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών 
ADR οδηγών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα πα-
ράβολα για την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, το 
παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστο-
ποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στους Διευθυντές Σπουδών αυ-
τών που παραβιάζουν τα οριζόμενα στην απόφαση της 
παραγράφου 1 επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ διοικητικό πρόστιμο από διακόσια 
(200) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την 
οικεία ΔΟΥ, απαγόρευση λειτουργίας για έναν (1) έως 
έξι (6) μήνες ή έως ότου αρθούν οι λόγοι απαγόρευσης 
της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του 
τρέχοντος προγράμματος κατάρτισης.

Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας 
παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή προ-
στίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλα-
σιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της 
ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος από την επιβολή 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό δι-
άστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας διπλασιάζεται. 

Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδή-
ποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο έτος ή σε 
περίπτωση άρνησης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα εκ 
μέρους της Σχολής, η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλεί-
ται οριστικά. Η ανάκληση κοινοποιείται σε όλες τις Π.Ε. 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να μην υπάρχει η 
δυνατότητα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναγγε-
λίας νέας ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης συρροής παραβάσεων στο 
πλαίσιο του ίδιου ελέγχου οι οποίες επισύρουν διοικητι-
κό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις πα-
ραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι 
ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παρα-
βάσεις και με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο 

gpetrak2018
Highlight
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πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση 
λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παρα-
βάσεις και η συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια 
απαγόρευσης λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ίση με 
το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους πα-
ραβάσεις και με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.

β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης 
καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προ-
σωπικό σε ΣΕΚΟΟΜΕΕ σε όλη την Επικράτεια από έναν 
(1) έως (6) μήνες.

3. Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώ-
σεων της παραγράφου 2 είναι το όργανο της αρμόδιας 
Περιφερειακής Ενότητας που έχει εγκρίνει τα προγράμ-
ματα ή έχει βεβαιώσει την αναγγελία λειτουργίας της 
ΣΕΚΟΟΜΕΕ κατά περίπτωση.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε τραπεζικό 
λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριά-
ντα τοις εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από 
αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται 
κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών με-
τακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου 
των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι-
φερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες 
που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των 
ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Άρθρο 63

Τροποποίηση του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112)

1. Το άρθρο 2 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισμοί:
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.): 
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική 
ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν 
επιβάτες ή εμπορεύματα και επιτρέπει στους κατόχους 
του να οδηγούν συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευ-
μάτων, υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν 
και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των 
συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
διακρίνονται σε: 

α) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
μεταφοράς επιβατών, τα οποία αναφέρονται στις κατη-
γορίες οχημάτων D1, D, D1E, DE όπως αυτές ορίζονται 
στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). 

β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία αναφέρονται 
στις κατηγορίες οχημάτων C1, C, C1E, CE όπως αυτές 
ορίζονται στο π.δ. 51/2012. Προκειμένου ο οδηγός να 
αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει 
ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, σύμφωνο με το 
Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 ή επί του εντύπου της 

άδειας οδήγησης και δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ 
των κατηγοριών C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, τις οποίες 
κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός 
αριθμός «95». Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του π.δ. 51/2012.».

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνά-
μεις, τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό 
Σώμα, Λιμενικό Σώμα) και στην Υπηρεσία Εξωτερικής 
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και οχη-
μάτων τα οποία δεν ανήκουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες 
χρησιμοποιούνται όμως από αυτές με οποιοδήποτε κα-
θεστώς για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών.».

3. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για προσω-
πική χρήση η οποία δεν αποτελεί εμπορική μεταφορά 
επιβατών ή εμπορευμάτων.».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Οδηγός, υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε., ο οποίος 
απασχολείται ή χρησιμοποιείται από επιχείρηση εγκα-
τεστημένη σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., ο οποίος εκτελεί 
οδικές μεταφορές επιβατών αποδεικνύει την κατάρτιση 
και την επιμόρφωση που απαιτείται στο διάταγμα αυτό, 
αν διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: α) Δελτίο Επιμόρφω-
σης Οδηγού, β) τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», κα-
ταχωρημένο στην κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης και 
γ) εθνικό πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου αναγνωρί-
ζεται αμοιβαία από τα κράτη-μέλη στο έδαφός τους.».

5. Στο άρθρο 11 του π.δ. 74/2008 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και στους Διευθυντές 
Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τους όρους και 
προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας των Σχολών / 
Κέντρων Π.Ε.Ι. και των προγραμμάτων περιοδικής κα-
τάρτισης που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που 
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του 
άρθρου 7, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Στις Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. διοικητικό πρόστιμο από 
διακόσια (200) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, απαγόρευ-
ση για έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες της λειτουργίας 
της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προ-
γράμματος εκπαίδευσης. Σε περίπτωση υποτροπής, με 
την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος 
από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου 
προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με 
την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε ένα (1) έτος 
από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, 
το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται. 

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του 
ίδιου ελέγχου που επισύρουν διοικητικό πρόστιμο, το 
όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και το 
συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνο-
λο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και με 
ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του 
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ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργί-
ας της Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η 
συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευ-
σης λειτουργίας της Σχολής είναι ίση με το σύνολο της 
χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους παραβάσεις και με 
ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.

β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης 
καθηκόντων, καθώς και απασχόλησής του ως διδακτικό 
προσωπικό σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι., σε όλη την επικρά-
τεια από έναν (1) μήνα έως έξι (6) μήνες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών κατατάσσονται οι παραβά-
σεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και 
καθορίζονται οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ανάλογα 
με την κάθε παράβαση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Αρμόδιο όργανο επιβολής των κυρώσεων, των δι-
οικητικών προστίμων, της διακοπής ή ακύρωσης των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, της απαγόρευσης λειτουρ-
γίας των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι. και της απαγόρευσης 
άσκησης καθηκόντων των Διευθυντών Σπουδών είναι 
το όργανο της Περιφερειακής Ενότητας που ενέκρινε 
τα προγράμματα ή βεβαίωσε την αναγγελία λειτουργίας 
της Σχολής / Κέντρου Π.Ε.Ι. κατά περίπτωση.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλονται σε λογα-
ριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%) δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από 
αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται 
κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών με-
τακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου 
των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων, καθώς και για λοιπές λειτουργι-
κές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και 
ελέγχου των Σχολών / Κέντρων Π.Ε.Ι.».

6. Οι θεωρητικές εξετάσεις, που προβλέπονται στο 
Τμήμα 2 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 74/2008, για τη 
χορήγηση των Π.Ε.Ι. διενεργούνται με χρήση Πληροφο-
ριακού Συστήματος (Π.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η ύλη, η δια-
δικασία, οι επιτροπές εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η διενέργεια 
των εξετάσεων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος αρ-
χίζει από την έκδοση της παραπάνω απόφασης.

Άρθρο 64

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 

του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως έναρξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδή-
γησης, η οποία ανανεώνεται μετά τη λήξη της ισχύος 
της, θεωρείται η ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των 
δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκρι-
μένες κατηγορίες. Σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης 
πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγη-
σης, ως έναρξη της νέας διοικητικής ισχύος θεωρείται 
η ημέρα λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαι-
τούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη 
συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες.».

Άρθρο 65

Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012

1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδή-
γησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 
74 ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία 
προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που 
επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε 
κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπλη-
ρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) 
έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε 
κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται 
σε παράγραφο 4.

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ-
χίζει πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 66

Νεκροφόρες

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται τα πρόσωπα που δικαιούνται να θέ-
σουν σε κυκλοφορία οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού 
Σκοπού κατηγορίας Μ που έχουν σχεδιαστεί και κατα-
σκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών, έχουν τουλάχι-
στον τέσσερις τροχούς, προορίζονται για τη μεταφορά 
νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτόν ειδικό εξο-
πλισμό (νεκροφόρες), οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό 
έργο, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που προσκομίζο-
νται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67

Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

1. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ο.Α. μπορεί να καταβληθεί 
αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών έως του ύψους των αποδοχών Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου.». 

Άρθρο 68

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 
του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), της παρ. 4 του άρθρου 18 
του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) και της παρ. 4 του άρθρου 26 
του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια έως εξής: 




