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Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/49/ΕΚ

Άρθρο 1
Σκοπός − Ορισµοί

1. Σκοπός του παρόντος είναι η πλήρης προσαρµογή 
της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του Κεφα−
λαίου V της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των 
κοινοτικών σιδηροδρόµων, η οποία τροποποιεί την Οδη−
γία 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τις άδειες σε 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την Οδηγία 2001/14/
ΕΚ, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σι−
δηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση 
σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και µε την πιστοποί−
ηση ασφάλειας», η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο µε το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
σιδηροδροµικών µεταφορών.

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, διερευνάται 
κάθε σιδηροδροµικό ατύχηµα και σοβαρό συµβάν, µε 
στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το 
ατύχηµα ή το σοβαρό συµβάν και όχι τη διαπίστωση 
υπαιτιότητας και τον καταλογισµό ευθυνών ή την ανα−
γνώριση αξιώσεων.

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 3 του 
π.δ.�160/2007 (Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Σύσταση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης 

Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, µε την επω−
νυµία «Επιτροπή ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχη−
µάτων και Συµβάντων», εφεξής καλούµενη «Επιτροπή», η 
οποία είναι αρµόδια για τη διερεύνηση σιδηροδροµικών 
ατυχηµάτων και συµβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική 
και οικονοµική αυτοτέλεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο από 
κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οφείλει 
να εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 
διαχειριστή υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση, φο−
ρέα χρέωσης, φορέα κατανοµής, κοινοποιηµένο οργανι−
σµό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών, 
κάθε Αρχή που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης 
δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νοµικό πρόσωπο ή ρυθµιστικό φορέα, τα συµφέ−
ροντα των οποίων συγκρούονται µε την αποστολή και 
τις αρµοδιότητές της.

4. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγ−
µένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Άρθρο 3
Συγκρότηση – Θητεία µελών

1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη: τον 
Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτικά µέλη. Ο Πρόε−
δρος και τα µέλη της Επιτροπή είναι πρόσωπα εγνω−
σµένου κύρους και διακρίνονται για την επιστηµονική 
τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα 
ή εµπειρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα ή 
στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών.

2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
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7960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, στις κατωτέρω κα−
τηγορίες:

α) Ελαφρές παραβάσεις.
β) Σοβαρές παραβάσεις.
γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις.
δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
2. Τα ύψη των διοικητικών προστίµων για τις κατη−

γορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου προσδιορίζονται ως εξής:

α) Για τις ελαφρές: από πενήντα (50,00) έως εκατό 
(100,00) ευρώ.

β) Για τις σοβαρές: από εκατό (100,00) έως τριακόσια 
(300,00) ευρώ.

γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια (300,00) έως 
εξακόσια (600,00) ευρώ.

δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια (600,00) 
έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. 

3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων µπορεί να επιβάλεται από τα αρ−
µόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών 
προστίµων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυ−
κλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλο−
φορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) 
ηµέρες έως έξι (6) µήνες στους ιδιοκτήτες, εκµεταλλευ−
τές ή οδηγούς των οχηµάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων κατατάσσονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητά 
τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετι−
κού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων στις 
κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιµα και οι διοικητικές 
κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βε−
βαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρµόδια όργανα 
ελέγχου του άρθρου 104 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι−
κτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περι−
πτώσεων α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 
(Α΄ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που 
εξετάζονται, καθώς και τα διοικητικά πρόστιµα και κυ−
ρώσεις που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια 
που είναι αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής της ισχύ−
ουσας νοµοθεσίας περί λειτουργίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.

5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 
4 του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων 
των άρθρων 22 και 23 των προεδρικών διαταγµάτων 
243 και 244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ 
της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως 
ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και 
το άρθρο 101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για εκµισθωµένα Ι.Χ. αυτοκίνητα µε οδηγό 

Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού και µε την επιφύ−
λαξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142), 
όπως ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσµατα και 
λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκµισθωµένα 
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα µε οδηγό 

προκειµένου να πραγµατοποιούνται οι µεταφορές της 
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγρά−
φου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 
όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιµα και κυρώσεις για 
κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια.

β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης µεταφοράς µε εκµι−
σθωµένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα 
µε οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσµατα και 
τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης 
της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλεται από την 
Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχει−
ρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
(Α΄ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιµο ύψους από 
διακόσια ευρώ (200 ευρώ) έως οκτακόσια ευρώ (800 
ευρώ) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυ−
κλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυ−
κλοφορίας) για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) έως 
τριάντα (30) ηµέρες.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2963/2001

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 
που έχει ως εξής:

«∆ικαιούχοι της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι και 
πολύτεκνοι που µετά την παρέλευση κατ’ ελάχιστον 
διετίας από την ηµεροµηνία θέσης σε κυκλοφορία και 
ένταξης σε ΚΤΕΛ του Λ∆Χ για το οποίο είχαν υποβάλει 
εµπροθέσµως αίτηση, το µεταβίβασαν πριν την ηµερο−
µηνία καταβολής της α΄ δόσης της ενίσχυσης. Μετά 
την ικανοποίηση των αιτήσεων για τις ενισχύσεις των 
επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του 
ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4233/2014, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, από 
το ως άνω συµπληρωµατικό ποσό, διατίθεται, µέχρις 
εξαντλήσεώς του, για την ικανοποίηση αιτήσεων που 
είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων µέχρι 30 Απριλίου 2014, κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, εφόσον τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το ανωτέρω ποσό, το εβδοµήντα τοις εκατό 
τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση 
των ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο 
διατίθεται για µελέτες και έργα εκσυγχρονισµού των 
φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισµού «ΚΣΑΥΛΕ» 
για την εκπόνηση µελετών, έργων και πρόσληψης τε−
χνικών συµβούλων προς το σκοπό της υλοποίησης του 
νέου Κεντρικού Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων.»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001 
προστίθεται παράγραφος 2.α ως εξής:

«2.α. Τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των ΚΤΕΟ, 
που καθορίζονται στην απόφαση της προηγουµένης 
παραγράφου, µπορεί να συνεπικουρούνται και από φυ−
σικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, που δια−
θέτουν πιστοποίηση ελεγκτή ΚΤΕΟ, η οποία χορηγείται 
από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης µε βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την 
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