Ν. 4313/2014 (Α 261)
άρθρο 27
παρ. 1
(Θέματα Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών και χρήση υπεραστικών
σταθμών κατά το μεταβατικό στάδιο)

«1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.803/1978 (Α 123), όπως ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
“Έως το πέρας του χρονικού ορίου που τίθεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι χώροι
ιδιωτικοί ή δημόσιοι (εντός ή εκτός σχεδίου) που χρησιμοποιούνται ή θα
χρησιμοποιηθούν ως σημεία άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών
λεωφορειακών γραμμών για τη διενέργεια των οποίων έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 79/2004, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ίδιου
διατάγματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος, τίθενται οι ελάχιστοι
όροι και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι αυτοί και στις περιπτώσεις που
δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 79/2004.
Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης
του προηγούμενου εδαφίου, οι μεταφορικές επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν
προς τα παραπάνω οριζόμενα ως προς τους χώρους που χρησιμοποιούνται ως σημεία
άφιξης ή αναχώρησης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραμμών. Για παραβάσεις
ως προς τους ανωτέρω χώρους, διαπιστωμένες πριν ή μετά την ισχύ του παρόντος,
επιβάλλονται οι εκάστοτε ισχύουσες διοικητικές κυρώσεις αποκλειστικά στις
μεταφορικές επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί εντός του ανωτέρω
οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Για το χρονικό διάστημα της μεταβατικής
περιόδου έως την υποχρεωτική χρήση Σταθμού Διεθνών Λεωφορειακών
Γραμμών μπορεί να χρησιμοποιούνται ως σημεία άφιξης ή αναχώρησης διεθνών
λεωφορειακών γραμμών σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και λοιπών
συγκοινωνιακών φορέων”.
2. Στο τέλος της παρ. 15.2 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 (Α 82) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
“Οι προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου ισχύουν μόνο για τις διεθνείς τακτικές
γραμμές που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδας και των όμορων χωρών που δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”.
3. Κατά τη διενέργεια διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών επιτρέπεται με τα
τουριστικά λεωφορεία, η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων το βάρος των οποίων
δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις της διενέργειας της μεταφοράς αυτής.».
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