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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές 
σύµφωνα µε τον ν.4472/2017 
 
Σας αποστέλλεται  απόσπασµα του ΦΕΚ Α΄ 74 στο οποίο δηµοσιεύθηκε ο νόµος 
4472/2017, µε το άρθρο 104 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις της νοµοθεσίας 
για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. Συγκεκριµένα:  
 

1. Με την παρ. 3 του άρθρου 104 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 14 του 
ν.3887/2010 και παρέχεται σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, είτε 
πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τρόπου 
σύστασής τους, δικαίωµα θέσεως σε κυκλοφορία απεριόριστου αριθµού 
ρυµουλκούµενων/ ηµι-ρυµουλκούµενων.  
 

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 104 τροποποιείται η περίπτωση β της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ν.3887/10 και καταργείται η δυνατότητα µίσθωσης Φ∆Χ 
αυτοκινήτου από οδηγό. Η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος του 
οδικού µεταφορέα µε όχηµα είτε ιδιόκτητο είτε µισθωµένο παρέχεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)1071/09 µόνο σε φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 

3. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται, προκειµένου για µίσθωση ΦΙΧ,  η 
προϋπόθεση της διενέργειας ίδιου µεταφορικού έργου από µισθωτή και 
εκµισθωτή µε την προϋπόθεση το φορτηγό να είναι κατάλληλο για την 
εξυπηρέτηση του µεταφορικού έργου του µισθωτή. Με την τροποποίηση,  η 
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/1/ΕΚ. Η µισθώτρια επιχείρηση πρέπει να πληροί τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ στο όνοµά της 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 4 της παρ. ΙΕ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν την κατάρτιση 
συµφωνητικού που περιέχει τα στοιχεία εκµισθωτή/ µισθωτή,  οδηγού 
/οδηγών, τα στοιχεία του οχήµατος και τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης, 
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απαιτείται γνωστοποίηση του συµφωνητικού στις φορολογικές αρχές και στην 
Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός 5 µερών από την υπογραφή του 
(υποπαράγραφοι 8, 9 και 10). Η Υπηρεσία Μεταφορών ελέγχει αυθηµερόν, 
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο 
όνοµα του µισθωτή περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ. Επιπλέον, 
αναγράφει επί του µισθωτηρίου το µεταφερόµενο είδος για την  εξυπηρέτηση 
του επαγγέλµατος του µισθωτή.  Το µισθωτήριο ή επικυρωµένο απόσπασµα 
αυτού αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς. Εφόσον ο οδηγός δεν είναι 
ο µισθωτής, απαιτείται επιπλέον ως συνοδευτικό κατά τη µεταφορά, έγγραφο 
που αποδεικνύει τη σχέση εργασίας του οδηγού µε τη µισθώτρια επιχείρηση. 

 
Σηµειώνεται ότι, ήδη µε τον ν.4093/12 (Α΄222) είχαν επέλθει οι εξής αλλαγές 
σχετικά µε τη µίσθωση φορτηγών από µη µεταφορικές επιχειρήσεις: α) 
∆υνατότητα µίσθωσης Φ∆Χ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος, 
β) δυνατότητα µίσθωσης ΦΙΧ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος.  
 

4. Με την παρ. 7 επέρχονται τροποποιήσεις αναφορικά µε τον τρόπο  απόδειξης 
της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων. Για την απόδειξη της κατάλληλης 
οικονοµικής επιφάνειας εφαρµόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις µεταφορικές 
επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε 
επιπλέον όχηµα πέραν του ενός σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Κανονισµό (ΕK)1071/09. Αναφορικά µε τον τρόπο απόδειξης, υποβάλλεται 
βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνοµα της µεταφορικής επιχείρησης ή 
εγγυητική επιστολή. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης δεν επηρεάζεται από τον 
τρόπο θέσης σε κυκλοφορία του νέου Φ∆Χ, δηλαδή από το αν γίνεται µε 
µεταβίβαση ή µε αρχική χορήγηση. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει στην 
κυριότητά της το φορτηγό, όπως στην περίπτωση της µίσθωσης ή της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορτηγού ή της αγοράς µε παρακράτηση 
κυριότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή. ∆ιευκρινίζεται ότι 
η διαφοροποίηση µεταξύ παλαιών και νέων µεταφορέων για την απόδειξη της 
οικονοµικής επιφάνειας έχει πλέον καταργηθεί (παρ. 1 του άρθρου 104) 
καθώς και οι σχετικές υ.α. µε τις οποίες καθορίζονταν η οικονοµική επιφάνεια 
µε βάση το κριτήριο αυτό (παρ. 6 του άρθρου 104). Καθώς η απόδειξη της 
κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος είναι προαπαιτούµενο της θέσης σε κυκλοφορία Φ∆Χ ή της 
χρήσης Φ∆Χ (π.χ. µε µίσθωση) και προκειµένου η βεβαίωση τραπεζικού 
υπολοίπου να είναι αρκούντως πρόσφατη, η απόδειξη της οικονοµικής 
επιφάνειας γίνεται ως εξής: 
 
Α) Περίπτωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να 
προσδιορίζεται κατά την αίτηση έκδοσης της άδειας αν θα τεθούν σε 
κυκλοφορία φορτηγά ιδιόκτητα ή φορτηγά στα οποία ο κάτοχος δεν έχει την 
κυριότητα: Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ή βεβαίωση τραπεζικού 
υπολοίπου. Η βεβαίωση υποβάλλεται εκ νέου κατά την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας Φ∆Χ ή κατά την υποβολή του µισθωτηρίου του φορτηγού. Σε 
περίπτωση χρήσης ως Φ∆Χ µη ιδιόκτητου φορτηγού, υποβάλλεται αντί της 
βεβαίωσης τραπεζικού υπολοίπου εγγυητική επιστολή.  
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Β) Περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία νέου ιδιόκτητου Φ∆Χ από µεταφορέα 
που διαθέτει ήδη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ: 
Υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου ή εγγυητική επιστολή.  
 
Γ) Περίπτωση µίσθωσης φορτηγού από µεταφορέα που διαθέτει ήδη άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος και άλλα Φ∆Χ ή θέση σε κυκλοφορία  από τον 
µεταφορέα Φ∆Χ µε χρηµατοδοτική µίσθωση ή µε παρακράτηση κυριότητας: 
Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή του µισθωτηρίου στην 
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας ή κατά την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας στις λοιπές περιπτώσεις. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο των Φ∆Χ της επιχείρησης για τα οποία η οικονοµική επιφάνεια 
αποδεικνύεται µε τον τρόπο αυτό. Μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν 
αποδείξει την οικονοµική επιφάνεια µε εγγυητική επιστολή, αλλά δεν 
υποχρεούνται πλέον στον συγκεκριµένο τρόπο απόδειξης, είναι δυνατό να 
αντικαταστήσουν αυτή µε βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου. Η κατάλληλη 
οικονοµική επιφάνεια στην περίπτωση αυτή ελέγχεται εκ νέου για το σύνολο 
των φορτηγών της επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4472/2017. 
 
Τέλος, µε την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4472/2017 καταργείται η 
απαγόρευση διενέργειας διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε 
Φ∆Χ µικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων. 

 
 
 

 
 
        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         

                                                                                          ΑΘ. ΒΟΥΡ∆ΑΣ 
           
 
         Ακριβές αντίγραφο 
 
                        Χ. Σταθουλοπούλου 
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Πίνακας ∆ιανοµής: 
 

1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
  - Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών 

- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία 
Με την παράκληση να ενηµερωθούν και τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 
 

2. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
 

3. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ / ∆ιεύθυνση Τελωνειακών 
∆ιαδικασιών 
Κ. Σερβίας 10, Αθήνα 10184 
 

4. Υπουργείο Οικονοµικών 
- Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), Πειραιώς 207 και       
Αλκίφρονος 92,   Αθήνα 11853 
- Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε), 
Καραϊσκάκη 2,   Γαλάτσι 11146 

 
 

5. α) Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
     Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
     ∆ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 10177 
β)∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τµήµα Συντονισµού & Ε.Ο.∆.           
Θ.∆ηλιγιάννη 24- 26, Αθήνα 10438 

 
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ∆ιεύθυνση   
Λιµενικής Αστυνοµίας,  

      Ακτή Βασιλειάδη, 185 10, Πειραιάς 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. Γρ. Υπουργού  
2. Γρ. Υφυπουργού  
3. Γρ. Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
4. Γρ. Γεν. ∆ιευθύντριας Μεταφορών 
5. ∆ιεύθυνση Συνδυασµένων Μεταφορών (2)  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-
πές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
για τις συντάξεις Δημοσίου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) 

αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οι-

κογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συ-

γκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες δι-

ατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφω-

να με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτω-

ση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)

δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.».

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/

2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των 

συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ-

κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 

1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που πε-

ρικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του 
δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του 
ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντά-
ξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον 
υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον 
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως 
προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι 
την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμο-
γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 3.».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προ-

στίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι 

μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό 
τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, 
από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και 
ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ 

και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα-
λισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».
4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/

2016 τροποποιείται ως εξής:
«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλε-

ται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από 
την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που 
διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη 
μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια με-
ταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύ-

ος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να 
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του 

ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουρ-

γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρό-

σωπό του.».

Άρθρο 103

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 

(Α΄179)

Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθη-

κε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρ. 

Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αντικαταστά-

θηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4111/2013, 

αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος 

συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α΄31) κατ’ εξουσιοδότηση 

των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για 

τους διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μετα-

φοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ Α.Ε. 

εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 

4 του άρθρου 63 Ι.

2. Μέχρι την 31.12.2017 το 66% των μετοχών που 

κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς 

διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Τα-

μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% του 

προηγούμενου εδαφίου, θα αποτελείται, μετά τη μετα-

βίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του 

μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στους μετόχους 

της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη 

συμμετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου 

του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και το 31% των μετοχών που θα αντι-

στοιχεί στη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. επί του μετοχικού 

κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε..

Οι όροι συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική δι-

αδικασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξα-

σφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 

ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν 

την ιδιότητα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πι-

στοποιημένου με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της 

Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου (ΕΝΤSO-G), ή να αποτελούν κοινοπραξίες, στις 

οποίες τουλάχιστον ένα μέλος τους θα πρέπει να έχει 

πιστοποιηθεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδη-

γίας 2009/73/ΕΚ, να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

(ΕΝΤSO-G) και να ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο 

της κοινοπραξίας με τα λοιπά μέλη αυτής υπό την έννοια 

του Κανονισμού 139/2004/ΕΚ.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγρά-
φου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 104

1. Oι παράγραφοι 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 2 του 
ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει, καταργούνται.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) 
καταργείται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 14 του 
ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυ-
κλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, 
απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλ-
κούμενων οχημάτων.».

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ν. 3887/2010 η φράση «του π.δ. 91/1988 
(Α΄ 42)» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου ΙΕ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.» και διαγράφονται το 
τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υποπα-
ραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται 
θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του 
μεταφορικού έργου του μισθωτή.».

6. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως με 
αριθμ. Β1/οικ/38810/3156/2014 «Οικονομική επιφάνεια 
μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευ-
μάτων» (Β΄1809) και με αριθμ. Β1/13082/1410/2012 
«Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση 
Άδειας Οδικών Μεταφορών» (Β΄888) καταργούνται.

7. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύ-
που της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό 
των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται 
μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε 
επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Το ύψος της οικο-
νομικής επιφάνειας αποδεικνύεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κυριότητά 
της Φ.Δ.Χ., με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνο-
μα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες 
τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νό-
μιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαί-
ωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν 
από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία 
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της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο 
τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης ή με 
εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη 
και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει στην κυρι-
ότητά της Φ.Δ.Χ., με εγγυητική επιστολή τράπεζας που 
είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η επιχείρηση απο-
κτήσει την κυριότητα Φ.Δ.Χ. εφαρμόζεται η διάταξη της 
περίπτωσης α΄.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω 
ποσά.».

Άρθρο 105

1. Στις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου 1 του 
ν. 4427/2016 (Α΄ 188) η φράση «Συνθήκης του Σικάγο» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Σύμβασης του Σικάγο».

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας 
και του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για 
τα Αεροδρόμια.».

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολι-
μενικά Τέλη,».

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χάραξη 
του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού, του Κανονισμού 550/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πα-
ροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορι-
σμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών 
υπηρεσιών.».

5. Μετά από την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 
«δ) η εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέρ-
γειες, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας 
της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της 
Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία.».

Άρθρο 106

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 4 του 
ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας 
της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων.».

2. Στο άρθρο 4 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. «Δ΄» 
ως εξής:

«Δ. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυ-
τοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).».

Άρθρο 107

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016 η φράση 

«Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων» αντικαθίσταται 

από τη φράση «Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και 

Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμέ-

νων».

Άρθρο 108

Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016 

προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Εντός των Αεροδρομίων, η Διεύθυνση Αεροπορι-

κών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορι-

κής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) εκπρο-

σωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η στελέχωση της 

εν λόγω Διεύθυνσης γίνεται από μόνιμους υπαλλήλους 

του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών ή υπαλλήλους ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αερολιμε-

νικών.».

Άρθρο 109

Προστίθεται άρθρο 25Α, μετά το άρθρο 25 του 

ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 25Α

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου 

Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) συνιστάται 

αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις και στε-

λεχώνεται με ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ένα 

Πάρεδρο και ένα Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ..

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβού-

λου της Α.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική 

υποστήριξη της Αρχής, καθώς και η γνωμοδότηση επί 

ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Διοικητή της.

3. Οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του 

Κράτους, των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και των Δικαστικών 

Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία για κάθε 

βαθμό.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικο-

τεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του 

Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Α.Π.Α.».

Άρθρο 110

Μετά την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προ-

στίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί 

αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).».

Άρθρο 111

Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλου-

θες τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Α΄ αντικαθίσταται 

ως εξής:

«γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους 

αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.».
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