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Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρη-
σης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ 
του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση ενιαίου 
νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες σύνα-
ψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών 
από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, η εναρ-
μόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
«σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» (EE 
L 94/28.3.2015), όπως διορθώθηκε (L140/27.5.2016) και 
η ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά 
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης 
έργων και υπηρεσιών από: α) αναθέτουσες αρχές ή β) 
αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρε-
σίες προορίζονται για την άσκηση μίας από τις δραστη-
ριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ως εξής:

α) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και των οποί-
ων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε 

εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) 
ευρώ εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων του παρό-
ντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους 
διατάξεις αυτού. Το χρηματικό όριο του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει, εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.

β) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου της 
περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
1, 6 έως 29, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33, 
καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 60.

γ) Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα 
με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρμόζεται το άρθρο 8.

3. Δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο διατάξεις νό-
μων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμφωνιών, 
αποφάσεων, ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφο-
ρούν, τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για 
την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντος μεταξύ 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων ή ενώσεων 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων και δεν 
προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση συμβάσεων θεω-
ρούνται ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και, ως τέτοια, 
ουδόλως θίγονται από τον παρόντα νόμο.

4. Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρα-
χώρησης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα 
ανήκουν άμεσα και αποκλειστικά στο κράτος και ιδίως 
η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της δικαιο-
σύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από 
τα αρμόδια δικαστήρια.

5. Κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που υλοποιούνται 
ως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμ-
φωνα με το Ν. 3389/2005 (Α΄ 232), εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του παρόντος νόμου περί ανάθεσης και εκτέλεσης 
των συμβάσεων παραχώρησης και συμπληρωματικά 
οι διατάξεις του Ν. 3389/2005, κατά το μέρος που δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. Ως «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις 
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Άρθρο 71

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 
2 του Ν. 4313/2014 (Α΄261), όπως ισχύει, προθεσμία για 
την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ρα-
διοφωνικών σταθμών, καθώς και η προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 4155/2013 
(Α΄120), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δή-
λωσης για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύ-
ουσας θέσης εκπομπής, παρατείνονται από τη λήξη 
τους μέχρι τις 31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η παράταση του 
προηγούμενου εδαφίου δύναται να παραταθεί επιπλέον 
για ανώτατο διάστημα έως 12 μήνες.

Άρθρο 72

«Τα δικαιώματα που ασκούνται και εκχωρήθη-
καν στη ζώνη των 24,5-26,5 GHz βάσει της υπ’ αριθμ. 
47018/3149/28.7.2000 (Β΄971) απόφασης του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αριθμ. 29913/1196/30.5.2006 (Β΄711) όμοια, 
όπως ισχύει, παρατείνονται με τους ισχύοντες όρους, 
από τη λήξη τους αυτοδικαίως ανά μήνα και μέχρι την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την εκ νέου χορήγησή 
τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία, χωρίς η παράταση να μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί το χρονικό διάστη-
μα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Η παράταση αφορά στο σύνολο ή στο μέρος 
του φάσματος που χορηγήθηκε σε κάθε δικαιούχο, εφό-
σον αυτό είναι πολλαπλάσιο του τμήματος 2X28 MHz. 
Τα τέλη χρήσης φάσματος προκαταβάλλονται μηνιαίως 
στην ΕΕΤΤ με τους ισχύοντες όρους.

Τα μηνιαία τέλη χρήσης φάσματος για κάθε τμήμα 
2X28 ΜΗz ανέρχονται σε ποσό ίσο με αυτό που αντι-
στοιχεί στα τέλη που κατέβαλε ο κάθε δικαιούχος για 
το δικαίωμα που του χορηγήθηκε, προσαρμοσμένο 
αναλογικά σε διάρκεια ενός (1) μηνός. Η διάταξη ισχύει 
για κάθε δικαιούχο από την ημερομηνία λήξης των εκ-
χωρηθέντων ως άνω δικαιωμάτων.»

Άρθρο 73
Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές 
υποψηφίων οδηγών

1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λει-
τουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και 
επαγγελματιών οδηγών και των Υπηρεσιών Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Με 
το σύστημα αυτό γίνεται η μηχανογράφηση όλων των 
λειτουργιών και διαδικασιών των σχολών και κέντρων 
παροχής εκπαιδευτικού έργου που αδειοδοτούνται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 
των Περιφερειών της Χώρας. Συγκεκριμένα το σύστη-
μα αφορά τις Σχολές Οδηγών, τα Κέντρα Θεωρητικής 
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), τις Σχολές/
Κέντρα ΠΕΙ, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδη-
γών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ΣΕΚΟΟΜΕΕ), τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Με-
ταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Με απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας 
του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των σχολών εκ-
παίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδη-
γών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήματος, δύναται να επιβάλλεται η 
διοικητική κύρωση της προσωρινής απενεργοποίησης 
των κωδικών πρόσβασης του χρήστη για την εισαγωγή 
των απαιτούμενων δεδομένων στο Πληροφορικό Σύστη-
μα από πέντε (5) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 
Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, 
είναι το ίδιο όργανο της Περιφερειακής Ενότητας της 
Χώρας που έχει εγκρίνει τη λειτουργία των σχολών εκπαί-
δευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδηγών. 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για 
την επιβολή της ανωτέρω διοικητικής κύρωσης.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ασυμβί-
βαστο της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή 
υποψηφίων οδηγών, όπως προβλέπεται στη διάταξη 
της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.δ. 208/2002 
(Α΄194) σε συνδυασμό με τη διάταξη της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας κ.ν. 2696/1999 (Α΄57), όπως ισχύει, εφαρμόζεται 
καθολικά σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου και των 
ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, καθώς και 
στους συνταξιούχους αυτών.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του Π.δ. 208/2002 (Α΄194) 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Άδειες/Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος εκπαι-
δευτών υποψηφίων οδηγών που έχουν χορηγηθεί ή ανα-
νεωθεί, είτε με προηγούμενες του παρόντος διατάξεις 
είτε με τις διατάξεις του παρόντος, σε υπάλληλους του 
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, 
καθώς και σε συνταξιούχους αυτών, λήγουν αυτοδίκαια 
δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

4. Καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του 
εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 208/2002 
(Α΄194), τα οποία είχαν προστεθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Π.δ. 337/2003 (Α΄291).

Άρθρο 74
Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών 
και οδηγών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 155/2013 (Α΄ 120), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Η αμοιβή των γιατρών των κρατικών νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που στο 
πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά 
ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου 
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οδηγού ή οδηγού καθορίζεται με κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και Υγείας. Έως την έκδοση της ως άνω 
απόφασης οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την αμοιβή 
που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

β. Η αμοιβή που καταβάλλεται στους ιδιώτες γιατρούς 
που διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού 
ή οδηγού, είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά 
ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το 
Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως αυτό προστέθηκε με το άρ-
θρο 17 του Ν. 4233/2014 (Α΄ 22) καταργείται.

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του Π.δ. 
51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών της 
παραγράφου 1 διαπιστώνεται από τους γιατρούς των 
ειδικοτήτων του Παραρτήματος III, κατά περίπτωση.

3. Σε περίπτωση μείωσης της σωματικής ή διανοητικής 
ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγη-
σης υποχρεούται σε ιατρική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, 
αφαιρείται η άδεια οδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία 
και ο κάτοχός της παραπέμπεται σε Ιατρική Εξέταση για 
τη διαπίστωση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτούμενων 
προδιαγραφών του Παραρτήματος III. Εφόσον ο ενδια-
φερόμενος κριθεί:

α. «ΙΚΑΝΟΣ», του επιστρέφεται η άδεια οδήγησης ή, 
εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή τυχόν απαιτού-
μενων περιορισμών, χορηγείται νέο έντυπο,

β. «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», δεν μπορεί να εξεταστεί εκ νέου αν 
δεν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημε-
ρομηνία εξέτασής του. Εφόσον παρέλθει χρονικό διά-
στημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της πρώτης 
εξέτασης που κρίθηκε μη ικανός, χωρίς εν τω μεταξύ ο 
ενδιαφερόμενος να ανακτήσει τις ελάχιστες απαιτούμε-

νες προδιαγραφές του Παραρτήματος III, η άδεια αφαι-
ρείται οριστικά και ακυρώνεται με απόφαση της οικείας 
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του Π.δ. 
51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αυτός που υπογράφει και σφραγίζει πιστοποιητικό 
υγείας υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, με τη σφραγίδα 
γιατρού, ενώ δεν έχει την αρμοδιότητα αυτή, τιμωρείται 
με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.»

5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 του Π.δ. 
51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Γιατρός ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό υγείας 
με την ένδειξη «ΙΚΑΝΟΣ», ενώ ο υποψήφιος οδηγός ή 
οδηγός δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδι-
αγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του 
Παραρτήματος III, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 
217 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα και ανεξάρτητα 
από την ποινή αυτή, καταγγέλλεται, από την αρμόδια 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβασή 
του. Ο συγκεκριμένος γιατρός δεν δικαιούται πλέον να 
συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών και οδηγών.

5. Η σύμβαση γιατρού για τη διενέργεια ιατρικής εξέ-
τασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, ο οποίος αρνείται 
την παροχή υπηρεσιών ή απαιτεί τη λήψη πρόσθετης 
ιατρικής αμοιβής, καταγγέλλεται από την αρμόδια Υπη-
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλείεται δε η 
σύναψη νέας συμβάσεως από αυτόν πριν την παρέλευση 
ενός έτους από την καταγγελία.»

6. Το Παράρτημα III «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» του 
Π.δ. 51/2012 (Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:
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7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 
5 και 6 του παρόντος άρθρου άρχεται τρεις (3) μήνες 
από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 75
Τροποποιήσεις του Ν. 4404/2016 «Για την κύρω-
ση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και  
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13ης 
Φεβρουάριου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης με-
ταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4404/2016 (Α΄126) 
αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«Ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το άνοιγμα, 
κλείσιμο, την κίνηση και εν γένει λειτουργία των κατά τα 
ανωτέρω κοινών λογαριασμών, καθώς και τη ρύθμιση 
ζητημάτων μεταξύ των συνδικαιούχων, προσδιορίζονται 
σε έγγραφη σύμβαση των συνδικαιούχων με την Τράπεζα 
της Ελλάδος. Στη σύμβαση αυτή επιτρέπεται να συμβάλ-
λεται ως περαιτέρω συμβαλλόμενος πιστωτικό ίδρυμα, το 
οποίο οι συνδικαιούχοι του κοινού λογαριασμού ορίζουν 
ως κοινό τους εκπρόσωπο για την κίνηση του λογαρια-
σμού και την εκπροσώπησή τους έναντι της Τράπεζας 
της Ελλάδος, με όρους που εξειδικεύονται συμβατικά.»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 4404/2016 (Α΄126) 
αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

«9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του 
Ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως αντικαταστάθηκαν με τις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 της από 30.12.2015 
ΠΝΠ (Α΄184), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 (Α΄ 18) 
άρθρο δεύτερο, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 31.12.2016.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 4404/2016 (Α΄ 126) αντικαθίσταται από την έναρξη 
ισχύος του, ως εξής:

«1. Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους 
των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυ-
κτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, 
που παρασχέθηκε το έτος 2014, πριν την έναρξη ισχύος 
του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (Α΄107), καταβάλλο-
νται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., με αντίστοιχη 
επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2016.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4404/2016 (Α΄126) 
αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της, ως εξής:

«2α. Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την 
επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακα-
λούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: (α) διατάξεις 
νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, 
υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημο-
σίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο βαθμό που απονέμουν αρμο-
διότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του/της «Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς» να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, 
να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές 
διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβα-
νομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρθρου 4 και 
του άρθρου 21, παρ. 2 του Α.Ν. 1559/1950, όπως ισχύει,

(β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες 
με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπερι-
λαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κα-

τανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόμο, (γ) διατάξεις 
νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώ-
νουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο 
μέτρο που εφαρμόζονται στην «Οργανισμός Λιμένος Πει-
ραιώς Α.Ε.» ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή πε-
ρισσότερες συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους 
λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρμόζονται 
στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη 
διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης, (δ) διατάξεις νόμων, 
στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της «Οργα-
νισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό 
φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιο-
ριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά 
με το «δημόσιο τομέα», τις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» 
ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα 
ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμό-
ζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα), (ε) διατάξεις νόμων 
που απονέμουν στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 
οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται 
στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και (στ) εκτελεστικοί 
κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από 
τα αρμόδια όργανα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
Α.Ε» και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο 
που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προ-
αναφερθείσες διατάξεις.

2β. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους 
κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρε-
ται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώ-
ρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις 
που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παρα-
χώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
Α.Ε.» μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί 
και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και 
κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό 
που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα 
κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, 
των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.

2γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» θα έχει το δικαίωμα να ασκεί απο-
κλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.»

Άρθρο 76

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14Γ του Ν. 3429/
2005 (Α΄314) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού 
κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφα-
λαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται με τη διάσπαση 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσή-
μου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, περιλαμβανομένου 
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του 
άρθρου 14 του Ν. 2303/1995 (Α΄80), καθώς και του άρ-
θρου 12 του Ν. 2469/1997 (Α΄38) ισχύουν και για τις νέες 
εταιρείες που ιδρύονται με τη διάσπαση. Οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας που δι-
ασπάται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το, προ της 
συστάσεως των νέων επωφελούμενων εταιρειών που 
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β. Στις περιπτώσεις 3α και 3β του παραπάνω πίνακα 

αφαιρείται επιπλέον η άδεια λειτουργίας της εγκατάστα-

σης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συμπεριφο-

ρά, με τη διαδικασία της παρ. 1δ και τους περιορισμούς 

ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της παρα-

γράφου 1ε του παρόντος άρθρου.

γ. Στις περιπτώσεις 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, 

όταν, εντός διαστήματος τριών (3) ετών από την επιβολή 

της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, αφαιρείται 

η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντο-

πίζεται η παραβατική συμπεριφορά, με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1δ και τους περιο-

ρισμούς ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της 

παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του

Ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων που παρόντος 

άρθρου, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά 

μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο 

όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προ-

ηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.»

Άρθρο 84

Παράταση προθεσμίας

1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 9 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄312) παρα-

τείνεται μέχρι και τις 30.11.2016.

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύ-

ουν από 29.7.2016.

Άρθρο 85

Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.δ. 246/2006 τροποποι-

είται ως εξής:

«3. Το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνόλου των 

κατά το χρόνο εκδόσεως της πειθαρχικής απόφασης τα-

κτικών αποδοχών του εργαζομένου ή του μερίσματος 

αντίστοιχα για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς - 

μετόχους, τα δε εκ των προστίμων εισπραττόμενα ποσά 

αποδίδονται στον κλάδο «Ενιαίο Λογαριασμό για την 
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» του ΟΑΕΔ, αποδεικτι-
κό δε της κατάθεσης κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών στην Ομοσπονδία Συνδικάτων 
Μεταφορών Ελλάδας.»

Άρθρο 86

Το μαθητικό επίδομα που χορηγείται σύμφωνα με 
άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3016/2002, δεν κατάσχεται, 
χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Άρθρο 87

Επειδή σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 100, «Το 
Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνω-
στικό αντικείμενο των συγχωνευόμενών Τμημάτων», για 
λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών 
των σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ 
Λαμίας, που συγχωνεύθηκε, δημιουργώντας το Τμήμα 
Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι 
σπουδαστές από τη δημοσίευση του νόμου, δύνανται 
να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες 
εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 
στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη 
Χαλκίδα, όπως προέκυψε μετά την εν λόγω συγχώνευση.

Άρθρο 88

Στο Ν. 4361/2016 στο τέλος της υποπαραγράφου 2 
της παραγράφου Α΄ του άρθρου 32, προστίθεται εδάφιο 
ως ακολούθως:

«Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που 
έχουν επιβληθεί σε βάρος της ΝΒΕΕ Α.Ε. έως την 27η 
Ιουλίου 2016, αίρονται αυτοδικαίως.»

Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις αυτού.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός  
Οικονομίας, Ανάπτυξης Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Τουρισμού Εθνικής Άμυνας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Οικονομικών Οικονομικών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

  Υφυπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών Υποδομών, Μεταφορών
Οικονομικών και Δικτύων και Δικτύων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


