
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35503 /ΦΝ 393 
  Καθορισμός τελών διοδίων στο τμήμα του Κά-

θετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Λαγκαδά - 

Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν. 4155/2013 

όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
22 του Ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων 
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως 
η τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 17 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πο-
λεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α΄ του 
Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσι-
ών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), 
καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β΄ του άρθρου 9 
του Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για 
το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 162).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3769/2009 
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 105).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 57).

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του 
N. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/2011) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012- 2015».

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

11. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας Έρ-
γων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη 
Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).

12.Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός. 

13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε 
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

14. Την αρ. Δ17α/178/4/ΦΝ393/2.10.2014 κοινή υ που-
ργική απόφαση ( ΦΕΚ Β΄2761/2014) περί καθορισμού 
τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια 
σήραγγα Ακτίου - Πρεβέζης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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15. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1/809/4.4.2011 υπουρ-
γικής απόφασης «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
των αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκ-
μετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού: 
α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) -
Α/Κ Κορομηλιάς - Α/Κ Ιεροπηγής - Μεθοριακός Σταθ-
μός Κρυσταλλοπηγής β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Σερ-
ρών - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα » (ΦΕΚ Β΄936/
24-5-2011).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6686/14-11-2014 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3086 /14-11-2014 ) των 
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και κα-
θορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους 
κάθετους άξονες αυτής.

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 215/2012 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2316/2012) « Μεταφορά στην 
Εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α. Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου 
Α.Ε» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις δια-
τάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)» όπως τροποποιή-
θηκαν από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 241/2013 απόφα-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2221/2013) «Τροποποί-
ηση της υπ’ αριθμ. 215/10-08-2012 (ΦΕΚ Β΄2316) από-
φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων».

18. Την από 14/12/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι-
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με θέμα την 
«Τροποποίηση της σύμβασης εντολής μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ 
και Εγνατία Οδός Α.Ε.», σχετικά με τα διόδια τέλη στα 
τμήματα των Καθέτων Αξόνων (i) Ανισόπεδος Κόμβος 

(Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) - Α/Κ Κορομηλιάς - Α/Κ 
Ιεροπηγής - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, 
και (ii) Α/ Κ Λαγκαδά/ Σερρών - Μεθοριακός Σταθμός 
Προμαχώνα.

19. Το αριθμ. πρωτ. 20815/ Χ00 /014.2/ΜΜ /ID 29 986/ 
νσ/5-2-2016 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

20. Τα με αρ. πρ. οικ 3651/31-3-2016 και οικ. 4494/
18-4-2016 έγγραφα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙ-
ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργεί-
ου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων σε ένα (1) τμήμα
του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Α/Κ Λαγκαδά -
Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα

1. Επί των πάσης φύσεως επιτρεπομένων από τον 
Κ.Ο.Κ. οχημάτων να κινηθούν επί του τμήματος του αυ-
τοκινητοδρόμου της Εγνατία Οδού της παραγράφου 2,
επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας ( διόδια ). Τα δι-
όδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης του τμήματος της πα-
ραγράφου 2 και εισπράττονται για λογαριασμό αυτού, 
από την εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

2. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήμα:
Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.
3. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα 

με την κατηγορία του οχήματος.

Άρθρο 2
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος

1.Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Προ-
μαχώνα του Κάθετου Άξονα Α/Κ Λαγκαδά -Μεθοριακό 
Σταθμό Προμαχώνα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται 
στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία
οχήματος Ονομασία Περιγραφή Μετωπικός Σταθμός

ΣΔ Προμαχώνα

1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,70

2 Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ. 2,40

3

Φορτηγά, λεωφορεία
και άλλα οχήματα

με λιγότερους
από τέσσερις (4) άξονες

Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με δύο
ή τρεις άξονες και ύψος
μεγαλύτερο από 2,70 μ.

6,00

4

Φορτηγά και άλλα
οχήματα με τέσσερις (4)

ή περισσότερους
άξονες

Οχήματα με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο με τέσσερις

ή περισσότερους άξονες
και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.

8,40

2. Με όμοια προς την παρούσα κοινή υπουργική από-
φαση θα καθορίζεται ειδικό σύστημα εκπτώσεων επί των 
τιμών των τελών διοδίων ή σύστημα ειδικών μειωμένων 
τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση ή για οποιαδήποτε 
άλλη ειδική κατηγορία χρηστών του τμήματος της πα-
ραγράφου 2 του αυτοκινητοδρόμου.

Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης καταβολής διοδίων.

Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων για το 
τμήμα Α/Κ Λαγκαδά-Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα, 
ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 4
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους
κυκλοφορίας (διοδίων), 
επιβολή προστίμων και τρόπος είσπραξης αυτών

1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ-
κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη 
καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. 
Η καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη 
πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυ-
λάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει 
στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.

2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε-
τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρ-
μοδίων οργάνων της εταιρίας.

3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται 
στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το ει-
κοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 
ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή 
γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού 
σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύε-
ται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω 
προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. Τα 
ποσά που εισπράττονται από την πληρωμή προστίμων 
θα καταβάλει η εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης του 
τμήματος της παραγράφου 2.

4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, 
το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας στο 
πενηνταπλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της 
παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην 
οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σύμφω-
να με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), 
όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα 
στο άρθρο 55 του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.». Κατά την απόδοση των εισπρα-
χθέντων ποσών θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού δέκα 
τοις εκατό (10%), ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό που αποδόθηκε στην 
εταιρεία μετά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης θα 
αποδίδεται από την εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης 
του τμήματος της παραγράφου 2.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, 
ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου 
κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής 
συλλογής διοδίων.

6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του 
από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής 
των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού 
συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε 
ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», 
το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθέ-
νας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο 
αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 
ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή 
η διάταξη της παρ. 4.

7. Τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997, η 
εταιρία δύναται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνικές 
συσκευές, για τη βεβαίωση της μη καταβολής από χρή-
στες του ισχύοντος διοδίου.

Άρθρο 5
Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής διοδίων

1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών 
τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες 
οχημάτων:

α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέ-
ροντα ειδικό σήμα.

β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης του 

αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», καθώς και των 
καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων, φέροντα ειδικό 
σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να ει-
σέρχονται στην «Εγνατία Οδό».

ε. Οχήματα Εταιριών Οδικής Βοήθειας, που νομιμοποι-
ούνται - δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρία «Εγνατία 
Οδός Α.Ε» είτε με αναδόχους αυτής που συντηρούν το 
οδικό δίκτυο - να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις 
στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους 
καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό 
ειδικό σήμα.

στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά 
ή για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα 
πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθ-
μευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθ-
μός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (Π.δ. 241/2005 
«Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» -
ΦΕΚ Α΄ 290).

ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας 
αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω-
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται 
απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλ-
λαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων 
όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρ-
μοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς 
τον επικεφαλής του Σταθμού Διοδίων Προμαχώνα, όπου 
θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο.

Άρθρο 6
Χρήση εσόδων Σταθμού Διοδίων Προμαχώνα 

Τα εισπραττόμενα από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τέλη 
διοδίων στον Σταθμό Διοδίων Προμαχώνα καταβάλλο-
νται σε περιοδική βάση σε πίστωση του προβλεπόμε-
νου, από το άρθρο 2 του Ν. 3986/ 2011, τραπεζικού 
λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Ελληνικού 
Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17404 Τεύχος Β’ 1486/25.05.2016

Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Σταθμού 
θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύ-
σεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΥ.ΜΕ.ΔΙ., από πόρους 
που θα διατίθενται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2016 

Οι Υπουργοί

 Υποδομών, Μεταφορών
Οικονομικών και Δικτύων
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