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∆ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών − 
Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο 
πρώτο και δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου είναι: 
α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων 
υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών, β) ο σχεδι−
ασµός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δηµοσίων 
υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών που συν−
δέουν τα αστικά κέντρα µεταξύ τους και εξασφαλίζουν 
την οδική µεταφορά επιβατών από οικισµούς προς τα 
αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισµούς 
ή προορισµούς µε εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή 
τουριστικό ενδιαφέρον, γ) η διασφάλιση της παροχής 
υψηλής ποιότητας δηµοσίων υπεραστικών οδικών επιβα−
τικών µεταφορών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, δ) 
η ρύθµιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων 
εκµετάλλευσης δηµοσίων υπεραστικών γραµµών ή δι−
κτύων, καθώς και η ρύθµιση παντός είδους αποζηµιώσε−
ων σε αντιστάθµιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 
παροχής δηµοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών 
µεταφορών.

2. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο και 
δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου δεν έχουν εφαρ−
µογή: α) στις αστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επι−
βατών, β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή 
ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέ−
ρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό 
κοινό, γ) στις κατ’ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε 
µισθωµένα οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπε−
ραστικών γραµµών.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου νοούνται:
1. «∆ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβα−

τών»: οι µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλ−
ληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ηµιαστικού 
τύπου εκτός των αστικών περιοχών, προσφέρονται αδι−
ακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι 
κοµίστρου, ακολουθούν προκαθορισµένες διαδροµές 
(υπεραστικές γραµµές) και επιτρέπουν την επιβίβαση 
και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισµένα σηµεία 
(στάσεις).

2. «∆ίκτυο δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών»: 
το σύνολο των προκαθορισµένων υπεραστικών γραµ−
µών εντός των γεωγραφικών ορίων µιας περιφερειακής 
ενότητας, στο οποίο περιλαµβάνονται και υπεραστικές 
γραµµές που έχουν την αφετηρία ή το τέρµα τους στην 
περιοχή αυτή.

3. «∆ηµόσιες αστικές οδικές µεταφορές επιβατών»: οι 
µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε κατάλληλα 
λεωφορεία 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.

4. «Ρυθµιστική Αρχή»: η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών 
Μεταφορών που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο.

5. «Περιφέρεια»: το αυτοδιοικούµενο κατά τόπον νο−
µικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που προβλέπεται από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και αποτελεί 
το δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.

6. «Περιφερειακή ενότητα»: οι περιφερειακές ενότητες 
(νοµοί) κάθε Περιφέρειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παρ. 3 του ν. 3852/2010.

7. «Υπεραστική γραµµή»: η προκαθορισµένη διαδροµή, 
την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δη−
µόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών και η οποία 
περιλαµβάνει την αφετηρία, τις ενδιάµεσες στάσεις και 
το τέρµα.

8. «Υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής»: δροµο−
λόγια πέραν του δικτύου δηµοσίων οδικών υπεραστικών 
µεταφορών επιβατών, για τα οποία χορηγείται άδεια 
της Ρυθµιστικής Αρχής και διεξάγονται σε καθεστώς 
ελεύθερου ανταγωνισµού µε λεωφορεία υπεραστικού 
τύπου.
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Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και 
συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθµών 
∆ιεθνών Λεωφορειακών Γραµµών (όπως θέση, χρήσεις 
γης, χώρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς 
και η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της πιο 
πάνω άδειας.

Η χρήση Σταθµού ∆ιεθνών Λεωφορειακών Γραµµών 
στην αφετηρία / τέρµα των διεθνών λεωφορειακών 
γραµµών (στο ελληνικό έδαφος), καθίσταται υποχρε−
ωτική για τη χορήγηση άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραµµής, µετά το πέρας τριών (3) ετών 
από την έκδοση του προαναφερθέντος προεδρικού 
διατάγµατος.

Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 1 του ν. 2898/2001

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Αστικών Συγκοι−
νωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από:

α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται µε την 
απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ..

β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, που 
προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 
Οικονοµικών.

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και 
Θράκης, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από 
τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.

δ. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συµβουλί−
ου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος 
προτείνεται µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου.

ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων 
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.∆.Κ.Μ.), ο οποίος προτείνεται 
µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Π.Ε.∆.Κ.Μ..

στ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται µε τον αναπλη−
ρωτή του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

ζ. Τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλο−
νίκης, µε αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης.

Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δηµοσίευ−
ση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να 
λειτουργεί νόµιµα µε την κατά την ισχύ του παρόντος 
νόµου συγκρότησή του.»

2. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) αντι−
καθίσταται από 1.1.2014 ως εξής:

«11. Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής 
ειδικός τραπεζικός λογαριασµός του Ο.Α.Σ.Θ., στον 
οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άµεσα, την ίδια ηµέρα ή 
το αργότερο µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την καταβολή κάθε δόσης αντισταθµιστικής καταβο−
λής του άρθρου εβδόµου του άρθρου 8, ποσοστό επτά 
τοις χιλίοις (7%o) επί της κάθε δόσης που λαµβάνει ο 
Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το 

οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθµιστική καταβολή 
στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πεντακό−
σιες εβδοµήντα χιλιάδες (570.000) ευρώ, καθώς και να 
υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ 
ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντι−
σταθµιστικής καταβολής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς 
και οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές της χρηµατοδό−
τησης του Σ.Α.Σ.Θ. µπορεί να τροποποιούνται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων.

Ο Ο.Α.Σ.Θ., µετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου 
του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιο−
δοτηµένου µε απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να 
καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασµό, κάθε 
δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγµατοποίηση των σκο−
πών του (όπως ανάθεση µελετών, αποζηµίωση ειδικών 
συνεργατών, τεχνική και γραµµατειακή υποστήριξη).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η διατήρηση και 
διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασµού µπορεί να 
ανατεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 74/2008

και του π.δ. 431/1995

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 
74/2008 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οχηµάτων των υποκατηγοριών ∆1, ∆1+Ε ή των κα−
τηγοριών ∆, ∆+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγη−
σης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία 
χορηγήθηκε µέχρι και 9 Σεπτεµβρίου 2008. Η απαλλαγή 
αυτή ισχύει µέχρι και 9 Μαρτίου 2014.

Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω 
αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ µετα−
φοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραµµα 
περιοδικής κατάρτισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
διάταγµα αυτό.»

2. Η παρ. 2 του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 74/2008 (Α΄ 
112) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο σηµείο γ΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1 
περιλαµβάνει», παρεµβάλλεται στον κατάλογο µετά την 
καταχώρηση για τη Γαλλία «F: Γαλλία» η καταχώρηση:

«HR: Κροατία».
β) Στο σηµείο ε΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1 

περιλαµβάνει», παρεµβάλλεται στον κατάλογο µετά την 
καταχώρηση «carta cailiochta fiomana», η καταχώρηση:

«kvalifikacijska kartica voza ».
γ) Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β΄ κάτω από την 

πρόταση «Η πλευρά 2 περιλαµβάνει» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική 
από τις ακόλουθες: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανι−
κή, γερµανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιτα−
λική, κροατική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, µαλτέζικη, 
ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβα−
κική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική, είναι έγκυρες 
εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαµβάνει τις 
ενδείξεις σε µία τουλάχιστον από τις προαναφερόµενες 
γλώσσες, µε την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του 
παρόντος παραρτήµατος». (παρ. 4 του Μέρους Α του 
Παραρτήµατος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συµβουλίου 
της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρµογή ορισµένων 
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οδηγιών στον τοµέα της πολιτικής µεταφορών, λόγω 
της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας).

3. Στον κατάλογο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 
6 του π.δ. 431/1995 (Α΄ 245), το οποίο έχει προστεθεί 
µε το άρθρο 4 του π.δ. 38/2008 (Α΄ 68), παρεµβάλλεται 
η ακόλουθη καταχώριση µετά την καταχώριση για τη 
Γαλλία:

Κροατία HR godi nja naknada za uporabu

javnih cesta koja se pla a 

pri registraciji motornih i

 priklju nih vozila 

(παρ. 1 του Μέρους Α του Παραρτήµατος της Οδη−
γίας 2013/22/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 
για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα 
της πολιτικής µεταφορών, λόγω της προσχώρησης της 
∆ηµοκρατίας της Κροατίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Άρθρο 104
Κατηγορίες εκποµπών EURO 5 και EURO V

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 
4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη 
φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι κατηγορίας EURO 
5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί να 
είναι και µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του 
έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 
4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΕΙ∆ΜΙΣΘ, που τίθενται για 
πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι κατηγορίας 
EURO 5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί 
να είναι και µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, του 
έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.»

Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για τα εκµισθούµενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα 

µε οδηγό

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού καθορίζονται δια−
κριτικά γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που 
φέρουν τα εκµισθωµένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης 
(ΕΙΧ) αυτοκίνητα µε οδηγό προκειµένου να πραγµατο−
ποιούνται οι µεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπα−
ραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

2. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η2 της πα−
ραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 
222), όπως ισχύει, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ΄, ε΄ 
και στ΄ ως εξής:

«δ. Να έχουν καλή γνώση µιας γλώσσας πέραν της 
ελληνικής.

ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιου−
δήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας 
της αλλοδαπής.

στ. Ασφαλιστική ενηµερότητα του εργαζόµενου οδη−
γού.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Για την απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋ−
ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού−
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε 
κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή 
της υποπερίπτωσης α΄ πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 
γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β΄ επι−
κυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπε−
ρίπτωσης γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης 
δ΄ πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας τουλάχιστον επιπέδου 
Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς της 
υποπερίπτωσης ε΄ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε 
τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της 
αλλοδαπής και του εδαφίου στ΄ αποδεικτικά στοιχεία 
για την ασφάλιση του οδηγού απο τον ασφαλιστικό 
φορέα ΙΚΑ.»

Άρθρο 106
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

και του ν. 3534/2007

1.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 
82) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Ε.∆.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών 
Μεταφορών (ΕΙ∆ΜΕΤ) χωρίς µετρητή.»

β. Η παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μισθωµένο Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το 
οποίο εκτελεί διαδροµή ύστερα από προηγηθείσα µί−
σθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή 
τηλεφωνικά ή µέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλε−
κτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η µίσθωση 
γίνεται µε καταβολή του προβλεπόµενου αντιτίµου και 
της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για 
Ε.∆.Χ− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συµφωνηθέντος εφόσον 
πρόκειται για Ε.∆.Χ.− ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή Ε.∆.Χ.− ΕΙ∆ΜΕΤ αυτο−
κίνητο.»

γ. Η παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Προµίσθωση: Η εκ των προτέρων µίσθωση Ε.∆.Χ. 
αυτοκινήτων από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σηµείο 
επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των 
ορίων της έδρας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτω−
ση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας 
του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση µπορεί να 
είναι σε σηµείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην 
περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της 
έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προ−
µίσθωση για τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΕΙ∆ΜΙΣΘ και ΕΙ∆ΜΕΤ 
είναι υποχρεωτική.»

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του ν. 4070/ 
2012 (Α΄ 82), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 
10β του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) καταργούνται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 
4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

« Η άδεια αυτοκινήτου Ε.∆.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή ΕΙ∆ΜΕΤ 
εκδίδεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, αφού κατα−
βληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό 
κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος του 
οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»
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Άρθρο 134

∆απάνες για την πληρωµή αποζηµιώσεων για πρόσθε−
τες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών 
ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχικών 
υπηρεσιακών αναγκών πάσης φύσεως προσωπικού, 
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011), του 
Κ.Ε.Α.Τ., του Ε.Ι.Κ. και του ΕΚΚΑ, καθώς και των παραρ−
τηµάτων τους, που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2012 και 
2013 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την 

τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, 
δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος έτους κατά 
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 135
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από 
το άρθρο 119 που αρχίζει από την ψήφισή του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  




