
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4568 

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφο-

ρών και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

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 
εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του 
απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου.

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

2. «Αερομεταφορέας»: επιχείρηση αεροπορικών με-
ταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό 
αερομεταφορέα.

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 
από 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 δημοτικά 
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 
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της 
άδειας 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 Αερο-
πορίας (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 λοι-
πές κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή προτύπων 
ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

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

11. «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου»: υδάτινη πε-
ριοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να 
ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτε-
ρης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρη-
σιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα 
τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε 
να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσ-
σωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή 
ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου 
του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του 
σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει 
τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην πε-
ριοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή 
εντός λιμένος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 
ελληνική 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 
οδήγησης, 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 οδήγη-
σης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος 
της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανανέωση 
κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται 
οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, εφόσον 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 δικαιο-
λογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε 
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 
(Α΄ 101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν 

να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομη-
νία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις 
(3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω 
παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την 
οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κα-
τατέθηκε 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 διο-
ρισμού διατηρούνται στην υπηρεσία κατά αναλογική 
εφαρμογή 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 προθεσμία 
του εδαφίου β΄ παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2018.».
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