Σχέδιο Νόμου
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας»

Άρθρο 1
Ορισμός χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Ως χερσαίος συνοριακός σταθμός νοείται ο ενιαίος χώρος, σε καθορισμένα
σημεία των χερσαίων συνόρων της χώρας, στον οποίο είναι εγκατεστημένες
δημόσιες υπηρεσίες που ασκούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έλεγχο των
εισερχομένων στη χώρα και εξερχομένων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς
και υπηρεσίες που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και
εξυπηρετήσεων.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ίδρυση και άλλων συνοριακών
σταθμών ή η κατάργηση υφισταμένων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, ορίζεται η
χωρική τους έκταση και οι δημόσιες υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν σε αυτούς
και προβλέπεται η σύσταση θέσης Διοικητή συνοριακού σταθμού ή η υπαγωγή του
στην αρμοδιότητα του Διοικητή άλλου συνοριακού σταθμού. Με όμοιο προεδρικό
διάταγμα είναι δυνατή η προσθήκη ή η κατάργηση υπηρεσιών σε υφιστάμενους
συνοριακούς σταθμούς.
Άρθρο 2
Χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της ελληνικής επικράτειας

1. Οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της ελληνικής επικράτειας είναι οδικοί και
σιδηροδρομικοί.
2. Οδικοί συνοριακοί σταθμοί είναι οι συνοριακοί σταθμοί που λειτουργούν στους
Κήπους και τις Καστανέες του νομού Έβρου, στους Ευζώνους και τη Δοϊράνη του
νομού Κιλκίς, στη Νίκη και την Κρυσταλλοπηγή του νομού Φλώρινας, στην Κακαβιά
και τη Μέρτζιανη του νομού Ιωαννίνων και στη Σαγιάδα του νομού Θεσπρωτίας.
3. Σιδηροδρομικοί συνοριακοί σταθμοί είναι οι συνοριακοί σταθμοί που
λειτουργούν στο Πύθιο του νομού Έβρου και την Ειδομένη του νομού Κιλκίς.

Άρθρο 3
Είσοδος προς χερσαίο συνοριακό σταθμό

1. Στην είσοδο προς την ελληνική επικράτεια κάθε συνοριακού σταθμού
εγκαθίσταται κατασκευή, όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα του παρόντος, που αποτελείται από το έμβλημα της Ελληνικής
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Δημοκρατίας και σημαίες. Το έμβλημα, όπως αυτό έχει ορισθεί με το άρθρο 2 του ν.
48/1975 (Α΄108 ), αποτυπώνεται στο άνω μέρος μεταλλικής πινακίδας διαστάσεων
5,00μ Χ 1,40μ , κάτωθι δε αυτού και εντός της ιδίας πινακίδας εναλλάσσονται
τέσσερις λωρίδες κυανού και τρεις λωρίδες λευκού χρώματος. Στο πίσω μέρος της
μεταλλικής πινακίδας αποτυπώνεται ακριβώς η ίδια παράσταση που περιγράφεται
στο προηγούμενο εδάφιο. Στο αριστερό μέρος της μεταλλικής πινακίδας
τοποθετούνται τρεις ελληνικές σημαίες αναλόγων διαστάσεων επί ιστών ύψους
12,00 μ και στο δεξιό μέρος αυτής μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί
ισοϋψούς ιστού.
2. Οι επιμέρους υπηρεσίες του συνοριακού σταθμού δεν φέρουν σημαίες.
3. Ο Διοικητής του συνοριακού σταθμού οφείλει να μεριμνά, ώστε η κατασκευή της
παραγράφου 1 να διατηρείται διαρκώς χωρίς αλλοιώσεις και φθορές, οι δε σημαίες
να είναι μονίμως αναρτημένες και σε άριστη κατάσταση.

Άρθρο 4
Εποπτεία, διοίκηση και λειτουργία του χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης α) εποπτεύει την
οργάνωση, χωροθέτηση και την εν γένει καλή εμφάνιση και λειτουργία των
χερσαίων συνοριακών σταθμών και β) είναι αρμόδιος για τον συντονισμό, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση,
κατασκευή και συντήρηση του συνοριακού σταθμού.
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρμόδιος α) για την
παρακολούθηση της ορθής διοίκησης και εν γένει καλής λειτουργίας των χερσαίων
συνοριακών σταθμών, β) για την κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών
εγκαταστάσεων των χερσαίων συνοριακών σταθμών, γ) για την παρακολούθηση της
επάρκειας και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού τους, σε συνεργασία με τα καθ’
ύλην αρμόδια υπουργεία καθώς και δ) για την υποστήριξη και την παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας προς αυτούς.

Άρθρο 5
Οργάνωση του χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Ο χερσαίος συνοριακός σταθμός αποτελεί ενιαία διοικητική μονάδα με ειδικές
αρμοδιότητες, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
και υπάγεται απευθείας στο Συντονιστή αυτής. Φέρει τον τίτλο “Συνοριακός
Σταθμός …” που συνοδεύεται από την ονομασία του τόπου, στον οποίο ευρίσκεται
ο συνοριακός σταθμός. Στη μονάδα αυτή υπάγονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες
που λειτουργούν εν γένει κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο χώρο του
συνοριακού σταθμού.
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2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και των συναρμοδίων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Συνοριακών Σταθμών. Με τον
Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται θέματα προσωπικής συμπεριφοράς όλων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς, αμφίεσης και εμφάνισής
τους, των σχέσεών τους με τους πολίτες. Επίσης με τον κανονισμό αυτό τίθενται
κριτήρια, με βάση τα οποία ο Διοικητής του συνοριακού σταθμού θα μπορεί να
διαπιστώνει, εάν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτόν τηρούν
την κείμενη για αυτούς νομοθεσία, καθώς και κριτήρια για την πάταξη της
διαφθοράς, τήρηση της εμπιστευτικότητας, ορθής χρήσης της δημόσιας περιουσίας
και καταλληλότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, προβλέπονται οι
παραβάσεις που επισύρουν τα πρόστιμα του άρθρου 7, καθώς και η διαδικασία της
επιβολής και είσπραξής τους.
3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Συνοριακών Σταθμών εφαρμόζεται από το σύνολο των
υπηρετούντων υπαλλήλων των υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού, η δε
παραβίαση των διατάξεών του, εφόσον δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα από
τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό
παράπτωμα, που τιμωρείται με τις ποινές της έγγραφης επίπληξης ή του
προστίμου, έως τις αποδοχές ενός μηνός, το οποίο διώκεται σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή
των ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Διοικητής του χερσαίου συνοριακού σταθμού

1. Σε κάθε χερσαίο οδικό συνοριακό σταθμό συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος
είναι ο επικεφαλής του σταθμού. Ο Διοικητής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θητεία τεσσάρων ετών που
μπορεί να ανανεώνεται για άλλη μία τετραετία. Η θητεία του Διοικητή λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης,
καταβάλλονται δε σε αυτόν οι πάσης φύσεως αποδοχές του γενικού διευθυντή
Υπουργείου. Η μισθοδοσία του Διοικητή βαρύνει την οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.
2. Η επιλογή για τη θέση του Διοικητή γίνεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του ν. 4369/2016 (Α΄33) και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν. Πέραν των αναφερόμενων τυπικών
προσόντων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, για την επιλογή του Διοικητή απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση μίας
ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ενώ συνεκτιμάται και η τυχόν
εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη διοίκηση φορέα του δημοσίου τομέα ή
οργανικής μονάδας αυτού.
3. Η θητεία του Διοικητή των Συνοριακών Σταθμών Καστανιών, Δοϊράνης,
Μέρτζιανης και Σαγιάδας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση
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προϊσταμένου διεύθυνσης, καταβάλλονται δε σε αυτόν οι πάσης φύσεως αποδοχές
του διευθυντή Υπουργείου. Η μισθοδοσία του Διοικητή βαρύνει την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
4. Ο Διοικητής του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων έχει στην αρμοδιότητά του και
τον σιδηροδρομικό Συνοριακό Σταθμό Ειδομένης και ο Διοικητής του Συνοριακού
Σταθμού Καστανεών έχει στην αρμοδιότητά του και τον σιδηροδρομικό Συνοριακό
Σταθμό Πυθίου.
5. Ο Διοικητής, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του
από τον ανώτερο σε βαθμό προϊστάμενο δημόσιας υπηρεσίας εξ όσων λειτουργούν
στο συνοριακό σταθμό και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων ομοιόβαθμων,
από τον αρχαιότερο εξ αυτών.
6. Ο Διοικητής μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, πέραν των λόγων
που αναφέρονται στο ν. 4369/2016 για τους επιλεγέντες από το Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, και είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση αυτών, με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη διοικητική υποστήριξη του Διοικητή επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι
τεσσάρων υπαλλήλων από το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ
πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών ή
από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, κατά παρέκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης. Η απόσπαση διενεργείται για ίσο χρόνο με τη θητεία του Διοικητή και
μπορεί να ανανεωθεί, εάν ανανεωθεί η θητεία αυτή. Η απόσπαση και η ανανέωσή
της γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του συναρμοδίου Υπουργού, η δε μισθοδοσία του
αποσπώμενου υπαλλήλου βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Διοικητή

1. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρεσιών που λειτουργούν εντός του
χερσαίου συνοριακού σταθμού και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά για τον καθορισμό και την τήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των
υπαλλήλων που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό.
β) Μεριμνά για την κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά του συνόλου του
προσωπικού του συνοριακού σταθμού
γ) Μεριμνά για την ευπρεπή και καλαίσθητη εμφάνιση του εξωτερικού και
εσωτερικού των κτιρίων του συνοριακού σταθμού και εν γένει όλων των λοιπών
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ελεγχόμενων και επιτηρούμενων χώρων. Μεριμνά ιδιαιτέρως για την καθαριότητα
και υγιεινή όλων των κοινοχρήστων χώρων του συνοριακού σταθμού.
δ) Μεριμνά για την προμήθεια από τον αρμόδιο φορέα, την αξιοποίηση, την
εξασφάλιση καλής λειτουργίας και τον εμπλουτισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
για όλες τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στους χώρους του συνοριακού
σταθμού σε συνεργασία με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία .
ε) Προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
εικόνας του συνοριακού σταθμού, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις και
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
στ) Επιβάλλει πρόστιμο από 500,00 μέχρι 3.000,00 ευρώ σε όσους ιδιώτες έχουν
μισθώσει εγκαταστάσεις και παραβαίνουν διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας
του Συνοριακού Σταθμού σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν .
ζ) Επιβάλλει πρόστιμο από 20 μέχρι 100 ευρώ σε όσους ρυπαίνουν τους χώρους του
συνοριακού σταθμού σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν .
η) Συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
διαδικασίας διενέργειας κάθε είδους ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων.
θ) Ασκεί καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου για όσα θέματα εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές του.
ι) Διενεργεί δημοπρασίες και πλειστηριασμούς.
ια) Εξετάζει παράπονα ή καταγγελίες, απευθύνει τις δέουσες συστάσεις και
επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ιβ) Ασκεί στους υπαλλήλους του συνοριακού σταθμού την πειθαρχική εξουσία που
προβλέπεται στο επόμενο άρθρο.
ιγ) Συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τους συναρμόδιους Υπουργούς,
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου, καθώς και ετήσια έκθεση μέσα
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνει,
ιδίως, στατιστικά στοιχεία για τις λειτουργικές ανάγκες του συνοριακού σταθμού,
την κίνηση των επιβατών, οχημάτων και αγαθών, τον αριθμό και το είδος των
παραβάσεων, το ύψος των εσόδων από τα βεβαιωθέντα από τις υπηρεσίες του
συνοριακού σταθμού πρόστιμα, προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του
συνοριακού σταθμού και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο. Η παράλειψη αποστολής της
έκθεσης αποτελεί λόγο παύσης του Διοικητή.
ιδ) Μεριμνά για την κατάλληλη προετοιμασία των χώρων του συνοριακού σταθμού
και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διενέργεια πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
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2. Εάν ο Διοικητής διαπιστώσει δυσλειτουργία σε κάποια από τις υπηρεσίες του
συνοριακού σταθμού, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον αρμόδιο Υπουργό και να προβεί σε κάθε
ενέργεια για την εξεύρεση άμεσης λύσης, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας
και συνεργασίας με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 8
Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

1. Την πειθαρχική εξουσία στο Διοικητή ασκούν:
α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως πειθαρχικός προϊστάμενος και
β. Το κοινό πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και φορέων.
2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιβάλλει στο Διοικητή
μέχρι την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών. Το πειθαρχικό
συμβούλιο δύναται να επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Ο Διοικητής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων και των
προϊσταμένων των υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού, για τα θέματα των
αρμοδιοτήτων του και μπορεί να επιβάλλει μέχρι και την ποινή του προστίμου έως
το ένα δεύτερο (1/2) των μηνιαίων αποδοχών, εκτός αν άλλως ορίζεται με τις
διατάξεις του παρόντος. Αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι το πειθαρχικό
συμβούλιο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές
ισχύουν, ή ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας, όπου τέτοιες προβλέπονται.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να διατάσσει
έκτακτους ελέγχους από υπαλλήλους του Υπουργείου για τη διαπίστωση της
τήρησης των διατάξεων του παρόντος και του Κανονισμού Λειτουργίας . Σε
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Διοικητή
μπορεί ο Υπουργός να επιβάλλει αυτοτελώς πρόστιμο σε αυτόν έως και τις
αποδοχές δύο μηνών ή εάν κρίνει ότι η παράβαση είναι σοβαρή να παραπέμψει την
υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο της παρ. 1.

Άρθρο 9
Κίνητρο αποδοτικότητας

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονομικών μπορεί να τίθεται ως στόχος για τον συνοριακό σταθμό η είσπραξη
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συγκεκριμένου ποσού εσόδων. Εφόσον ξεπεραστεί το ποσό αυτό μπορεί να
θεσμοθετείται, ως κίνητρο αποδοτικότητας, ποσοστό επί του υπερβάλλοντος
τμήματος, το οποίο χορηγείται σε όσους δημόσιους, πολιτικούς και αστυνομικούς
υπαλλήλους, που υπηρετούν στο συνοριακό σταθμό, συνετέλεσαν στην αύξηση των
εσόδων του δημοσίου και συνέδραμαν στον εντοπισμό και την εξιχνίαση
εγκληματικών δραστηριοτήτων. Το ποσό καταβάλλεται ύστερα από γνώμη του
Διοικητή του συνοριακού σταθμού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται το ύψος του
ποσού, ανάλογα με το βαθμό της συμμετοχής των υπαλλήλων στην αύξηση των
εσόδων του δημοσίου ή την εξιχνίαση εγκληματικών δραστηριοτήτων, ο τρόπος
καταβολής αυτού εφ’ άπαξ ή περιοδικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 10
Εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στο χερσαίο συνοριακό σταθμό

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται να
εγκατασταθούν στους χώρους του συνοριακού σταθμού και μη δημόσιες υπηρεσίες
ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά
οριοθετείται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χώρος εγκατάστασής τους. Για
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
2. Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου
καταβάλλεται μίσθωμα, που καθορίζεται με δημοπρασία κατά τη διαδικασία του
άρθρου 13 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται. Αν και η
δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει με απευθείας
σύμβαση μίσθωσης, της οποίας οι όροι εγκρίνονται από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας προσδιορίζεται
από επιτροπή, που συγκροτείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον προϊστάμενο
του Τμήματος Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μέλη.
3. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις της παραγράφου 2, διατίθενται για τη βελτίωση
και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, καθώς άλλες λειτουργικές ανάγκες του
συνοριακού σταθμού, η δε διαχείριση αυτών διενεργείται μέσω του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών,
μέσα στους χώρους των συνοριακών σταθμών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
πδ 86/1979 (Α’ 17), όπως ισχύει.
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Άρθρο 11
Παραχώρηση χώρου σε δημόσιους φορείς για κατασκευή μη μόνιμων εγκαταστάσεων
εντός του χερσαίου συνοριακού σταθμού

Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος σε δημόσιους φορείς χώρου
μέσα στον χερσαίο συνοριακό σταθμό,
για την κατασκευή μη μόνιμων
εγκαταστάσεων, έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κατόπιν γνώμης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Το ύψος του ανταλλάγματος καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 12
Εξοπλισμός του Συνοριακού Σταθμού

1. Η προμήθεια ή η παραχώρηση της χρήσης προς το συνοριακό σταθμό με
μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση, των αναγκαίων για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδίως
γεφυροπλάστίγγων, μηχανισμών ακτίνων «Χ», εξοπλισμού εξιχνίασης εκρηκτικών
μηχανισμών, καθώς επίσης η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η συντήρησή τους,
μπορούν να πραγματοποιούνται και με συμβάσεις σύμπραξης μεταξύ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του αρμοδίου Υπουργείου και ιδιωτικών φορέων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄232), όπως ισχύει, με
αντάλλαγμα, που μπορεί να συνίσταται είτε στα οριζόμενα στον ως άνω νόμο είτε
και σε ποσοστό επί των εισπραττομένων εσόδων από τη χρήση των μηχανημάτων
αυτών.
2. Με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να ανατίθεται σε
ιδιωτικούς φορείς ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η λειτουργία, η
μετάπτωση, η συντήρηση και η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων για τον
συνδυασμό λειτουργίας και διασύνδεσης των Υπηρεσιών του συνοριακού σταθμού
με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στο
πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, για την αυτοματοποίηση των
υπηρεσιών και εν γένει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
3. Ο χειρισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών
συστημάτων από υπαλλήλους του ιδιωτικού φορέα, αποσκοπεί στην υποβοήθηση
για την αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού έργου των αρμοδίων υπηρεσιών
του συνοριακού σταθμού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το
ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 13
Δημοπρασίες – Πλειστηριασμοί

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της παρ. 2 του άρθρου
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10, οι όροι για τη συμμετοχή σε αυτή, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση
και την επικύρωση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική
λεπτομέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην διαδικασία διενέργειας
κάθε είδους δημοπρασίας ή πλειστηριασμού πραγμάτων της περ. ι της παρ. 1 του
άρθρου 7, που βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών του χερσαίου συνοριακού
σταθμού, σύμφωνα με την αντίστοιχη σχετική νομοθεσία. Η δημοπρασία ή ο
πλειστηριασμός, διενεργούνται από το Διοικητή του συνοριακού σταθμού. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 14
Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών

1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετέχουν ως μέλη όλοι οι
Διοικητές των χερσαίων συνοριακών σταθμών, οι Συντονιστές των οικείων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, που
υπηρεσίες τους λειτουργούν στους συνοριακούς σταθμούς, καθώς και ο αρμόδιος
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί .
2. Το Συμβούλιο Διοικητών Συνοριακών Σταθμών συνέρχεται τουλάχιστον δύο
φορές το χρόνο και αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των χερσαίων
συνοριακών σταθμών, καθώς και στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, που
ανακύπτουν, τόσο κατά την οργάνωση και λειτουργία του συνοριακού σταθμού,
όσο και κατά την άσκηση του επιμέρους έργου των υπηρεσιών του συνοριακού
σταθμού.
Άρθρο 15
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, τα εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) επί των ακόλουθων ακινήτων που
ευρίσκονται μέσα στον χώρο συνοριακών σταθμών, τα δε αναφερόμενα σε αυτά
τοπογραφικά διαγράμματα, σχέδια και κατόψεις, περιλαμβάνονται σε φωτοτυπίες
σε σμίκρυνση, στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος νόμου:
α) Εδαφική έκταση εμβαδού 332.786 τ.μ. μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή,
εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων νομού Κιλκίς, όπως αυτά
περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Ο.Τ. με αριθ. 399/48/41770/22.8.84.
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β) Εδαφική έκταση εμβαδού 56.494 τμ. μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή,
εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Νίκης νομού Φλώρινας, όπως αυτά
περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της
τότε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θεωρήθηκε στις 24.11.2009.
γ) Εδαφική έκταση εμβαδού 47.627 τμ μετά των ακινήτων που κείνται σε αυτή,
εντός των ορίων του Συνοριακού Σταθμού Κήπων νομού Έβρου, όπως αυτά
περιγράφονται στα υπ. αρ. 405/128/41771/22.8.84 και 405/160/48932/2.12.2002
τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών
εκτάσεων συνολικού εμβαδού 220.289 τμ, στην Δοϊράνη νομού Κιλκίς, παρά τον
Συνοριακό Σταθμό Δοϊράνης, όπως αυτή μεταβιβάσθηκε από τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, στον Δήμο Κιλκίς του νομού Κιλκίς, με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο
Ελληνικό Δημόσιο.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα του ακινήτου
«Τουριστικό Περίπτερο Πυθίου Έβρου» συνολικού εμβαδού 114,2 τμ., που κείται
στο Πύθιο Έβρου, το οποίο έχει μεταβιβασθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού, στο Δήμο Διδυμοτείχου, με τις διατάξεις του άρθρου 36, του νόμου
4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. Οι εδαφικές εκτάσεις και τα επ’ αυτών ακίνητα, ιδιοκτησίας του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού και των Δήμων Κιλκίς και Διδυμοτείχου, που
μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα και με τις
προηγούμενες παραγράφους, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των
αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων και κάθε σχετική πράξη
απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο
φόρο ή τέλος ή δικαίωμα, υπέρ του δημοσίου.
5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της
παραγράφου 1, του άρθρου 7, εισπράττονται υπέρ της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και διατίθενται για την κάλυψη δαπανών συντήρησης και βελτίωσης των
συνοριακών σταθμών.
6. α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση των Διοικητών των χερσαίων οδικών συνοριακών σταθμών σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης διορίζει ως Διοικητές των ανωτέρω συνοριακών σταθμών για
χρονικό διάστημα έξι μηνών, που μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν θα
ξεπεράσει τους τρεις μήνες, τους προϊσταμένους κατά τη δημοσίευση του παρόντος
των τελωνειακών υπηρεσιών των συνοριακών σταθμών.
β. Οι Διοικητές της παραγράφου αυτής ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και οφείλουν να συνδράμουν στην έκδοση του
Κανονισμού Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών.
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7. Μέχρι την επιλογή και την ανάληψη των καθηκόντων του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο Συντονιστής,
νοείται ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 16
΄Εναρξη ισχύος
1.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η
οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του, καταργείται.
Αθήνα,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερικών
και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γεώργιος Σταθάκης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευάγγελος Αποστόλου
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