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Ν. 4530/18 (ΦΕΚ 59 Α/30-3-2018): Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και
άλλες διατάξεις.
Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την
προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στην επιλογή
“ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF”.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ
Άρθρο 33
Δικαίωμα μετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ Α.Ε.
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω ΚΤΕΛ μπορούν με τις ίδιες προϋποθέσεις να μετατρέπονται σε
ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3.».
Άρθρο 34
Όριο ηλικίας λεωφορείων ΟΑΣΘ
Η ηλικία των λεωφορείων ιδιοκτησίας, πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4482/2017 (Α΄ 102), του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους ως καινούριων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα είκοσι τρία (23) έτη. Η διάταξη του προηγούμενου
εδαφίου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης της
αξίας των παραπάνω λεωφορείων, ο οποίος διενεργείται αποκλειστικά με βάση το
ισχύον καθεστώς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017.
Άρθρο 35
Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινομούνται πρώτη φορά ως αστικά ΚΤΕΛ
Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 αστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης, όταν τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία είτε καινούργια
είτε μεταχειρισμένα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών.
Άρθρο 36
Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν.
3185/2003 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και των
σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό
παρατείνεται μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις
που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρατείνεται για
μία ακόμη φορά, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους, το ανώτατο όριο
μέχρι το εξηκοστό έβδομο (67) έτος.».
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα
σχετικά με τη διαδικασία και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την παράταση του

ορίου ηλικίας της παραγράφου 1. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την
έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

