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Όπως στον Π.∆. 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ηµοσίευση του ν.4441/16 και της υπ’ αριθµ. Α1/οικ.18764/670 (Β’ 1065) κ.υ.α..  

 

Με τα άρθρα  30 και 31 του νόµου 4441/16 (Α’ 227)  αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του 

ν.δ. 49/1968 και της µε αρ. πρωτ. Α2/29542/5347/1991 υ.α. αντίστοιχα, καθώς µε τις νέες διατάξεις 

κωδικοποιήθηκαν οι ισχύουσες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ διατάξεις και 

καταργούνται ρητά αυτές που έρχονταν σε αντίθεση µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου  Α.2 του 

άρθρου 2 – Μέρος Β του ν.4336/2015, µε τις οποίες καταργήθηκε η προϋπόθεση της 

πραγµατοποίησης ορισµένου ύψους ακαθάριστων εσόδων. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόµου καταργήθηκε αναδροµικά από 11 

Αυγούστου 2015 η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ.   

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί της αναγκαιότητας θέσης σε κυκλοφορία συγκεκριµένου 

αριθµού ΦΙΧ αγροτικών και ΜΑΜΦΟ και η υπεύθυνη δήλωση περί της µη κατοχής άλλου ΦΙΧ 

της κατηγορίας αυτής.  Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον περιορισµός αναφορικά µε τον αριθµό αλλά 

και τη ΜΑΜΦΟ των ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία χορηγούνται σε επαγγελµατίες 

αγρότες ή/και κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων.  

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ανωτέρω νόµου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ, 

Α1/οικ.18764/670 (Β’ 1065) κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία καθορίζονται οι όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στους 
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εγγεγραµµένους στο ΜΑΑΕ, και ιδίως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανά είδος αγροτικής 

δραστηριότητας.  

Πέραν των ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα ταξινόµησης ενός ΦΙΧ 

αγροτικού αυτοκινήτου µικτού βάρους µέχρι 2.500 χιλιογράµµων (άρθρο 30 ν.4441/16) σε φυσικά  

πρόσωπα που δηλώνουν αρµοδίως γεωργικό εισόδηµα από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. 

Στον νόµο δεν περιλήφθηκε η εναλλακτική δυνατότητα ταξινόµησης οχήµατος της ανωτέρω 

κατηγορίας µε ωφέλιµο φορτίο µέχρι 1.300 χιλιογράµµων..  

Με το άρθρο 25 παρ.1 α, καταργήθηκαν οι ειδικές διατάξεις αναφορικά µε την ταξινόµηση 

ΦΙΧ αυτοκινήτων σε µελισσοκόµους, κατά συνέπεια οι έχοντες µελισσοκοµικές επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζονται όπως και οι λοιποί αγρότες.  

Με την αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 249) στο άρθρο 30 του ν.4441/16 

(Α’ 227), καταργήθηκε η προϊσχύουσα απαγόρευση µεταφοράς µε ΦΙΧ εµπορευµάτων και γενικά 

αγαθών και αντικειµένων από τον τόπο παραγωγής απ’ευθείας στον πελάτη, σε περίπτωση 

άσκησης αποκλειστικής εµπορίας από τον επαγγελµατία ή την επιχείρηση χωρίς παραγωγή 

αγαθών.  

Τέλος,  µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόµου καταργούνται ρητά διατάξεις του ν. 

1959/91 οι οποίες ρύθµιζαν τη λειτουργία µεταφορικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το προϊσχύον 

καθεστώς ( ν. 383/76) και οι οποίες δεν ίσχυαν µε τον ν.3887/10. 

 

Η Γενική ∆ιευθύντρια Μεταφορών 

 

Μ. Βανιώτου 

 
 
                 Ακριβές Αντίγραφο 
 
                 Χ. Σταθουλοπούλου 
 
 
Συν/να:  

• Απόσπασµα του ΦΕΚ 227 Α’ στο οποίο δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4441/2016 
• Η υπ’ αριθµ. Α1/οικ.18764/670 (Β’ 1065) κ.υ.α. 
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Πίνακας ∆ιανοµής: 
 

1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
  - Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών 

- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία 
Με την παράκληση να ενηµερωθούν και τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
             ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών πόρων και λιπασµάτων 
            Καπνοκοπτηρίου 6, 10433 Αθήνα 

3. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ / ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών 
Κ. Σερβίας 10, Αθήνα 10184 

4. Υπουργείο Οικονοµικών 
- Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, 
   Αθήνα 11853 
- Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε), Καραϊσκάκη 2, 
   Γαλάτσι 11146 

5. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών  
6. α) Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

     Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
     ∆ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 10177 

       β)∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τµήµα Συντονισµού & Ε.Ο.∆. Θ.∆ηλιγιάννη 24-  
          26, Αθήνα 10438 
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας,  
      Ακτή Βασιλειάδη, 185 10, Πειραιάς 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
Γενική ∆ιευθύντρια Μεταφορών (1)  
∆ιεύθυνση Συνδυασµένων Μεταφορών (3) 
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  ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4441 

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσε-
ων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγω-
νισμό και λοιπές διατάξεις 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν τις διαδικα-

σίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών 

και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετε-

ρορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των 

ανωνύμων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).

2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ρητά 

εξαιρούνται:

α) οι εταιρείες της παρ. 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/

1920 (Α΄ 37) (τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρεί-

ες, ανώνυμες εταιρείες του ν.δ. 608/1970 «περί εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαί-

ων»),

β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,

γ) οι εταιρείες οι οποίες συστήνονται με νόμο,

δ) οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από 

μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών 

εταιρειών,

ε) οι εταιρείες των οποίων η ειδική νομοθεσία που δι-

έπει τη σύσταση τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης 

από αρμόδια διοικητική αρχή,

στ) άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ει-

δικές διατάξεις νόμων.

3. Αν η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Εται-
ρείας (περιλαμβανομένης και της εγγραφής στο φορο-
λογικό Μητρώο) απαιτεί προέγκριση ή χορήγηση άδειας 
λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, η σύσταση 
μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
εφόσον προσκομιστεί η προέγκριση ή άδεια αυτή.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
δύναται:

α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κεφαλαίου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρι-
σης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών 
Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύ-
σταση Εταιρείας οι οποίες δεν προβλέπονται στο άρθρο 
4 του παρόντος άρθρου,

γ) να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος κεφα-
λαίου και άλλες εταιρικές πράξεις, πέραν της σύστασης, 
οι οποίες είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., και

δ) να οριστούν και άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες ως Υπη-
ρεσίες Μίας Στάσης πέραν των οριζομένων στο άρθρο 2.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) «Υπη-
ρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρ-
μόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση 
των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορ-
ρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρει-
ών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων 
εταιρειών:

αα) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση 
ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και ιδιωτι-
κών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εται-

ρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, 
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που σημειώνονται με τα γράμματα δ΄, ε΄ και στ΄ αντικα-
θίστανται στο ορθό σε γ΄, δ΄ και ε΄.

81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 43, η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθίσταται 
στο ορθό από τη φράση «της παραγράφου 3».

82. Στην περίπτωση Β.9 της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 45, η λέξη «συμμετοχής» αντικαθίσταται στο ορθό 
από τη λέξη «κατακύρωσης».

83. Στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
73 η φράση «μετατάλληλα μέσα» διορθώνεται στο ορθό 
«με κατάλληλα μέσα».

84. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 79, μετά τη φράση 
«στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω 
των ορίων» προστίθεται η φράση «πλην της απευθείας 
ανάθεσης των άρθρων 118 και 328».

85. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
86, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται στο 
ορθό από τη φράση «της παραγράφου 2».

86. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης 
β΄ του άρθρου 93, προστίθεται εδάφιο:

«Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας 
ανάθεση των άρθρων 118 και 328».

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 93 προστίθεται στο 
τέλος η φράση «πλην της εγγύησης συμμετοχής».

Άρθρο 23

Η μη ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύ-
ρος της σύμβασης.

Άρθρο 24

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του Ν. 3429/2005 (Α΄ 
314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α΄ 
του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ-
μία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οι θυγατρικές 
της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του 
Ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους ερ-
γαζόμενους σε αυτή».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
ταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

«α) Η περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινω-
νίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123), καθώς και η κοινή 
υπουργική απόφαση A9/OIK/16954/1248/6.6.2000 των 
Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσο-
κόμους» (Β΄ 696).

β) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 17 της κοινή υπουργική 
απόφαση, 4616/ 52519/2016 των Υπουργών, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β΄ 1367).

γ) Το Π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω-
ση προς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104).

δ) Το Π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Α΄ 160), με την επιφύλαξη των άρ-
θρων 86, 89 έως 93 και 95 του Κανονισμού 528/2012 
και του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης 
4616/52519/2016 (Β' 1367) «Καθορισμός συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

ε) Η υπουργική απόφαση 85418/1988 του Υπουργού 
Γεωργίας «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρ-
μάκων» (Β΄ 674).

στ) Η υπουργική απόφαση 1716/1999 του Υπουργού 
Γεωργίας «Παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης 
κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του 
αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β' 700).»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημο-
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων

Αγροτικών Προϊόντων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κα-
ταργούνται:

α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).
β) Οι υποπεριπτώσεις εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

γ) Η υπουργική απόφαση 225/32352/2014 του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων 
αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων 
Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/
2011 (Α΄ 89)» (Β΄ 618).

δ) Η κοινή υπουργική απόφαση 230/20798/2012 των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
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μων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του 

Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 

1986 (Α΄ 75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων 

μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία 

εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προ-

ϊόντων Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011, καθώς 

και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β΄ 593).

2. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 

του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, 

το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α΄ και β΄ καθορίζεται στο 50% του ποσού 

των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και 

σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του 

ποσού αυτών».

Άρθρο 27

Τροποποίηση της περίπτωσης 1

της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε΄

του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά-

φου Ε10 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/ 

2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λι-

πάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατά-

σταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας της εγκατάστασης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 28

Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219),

β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227 (Β΄1452/ 12.5.2012) 

«Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινη-

ματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον 

ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010»,

γ) η Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/ 44 

(Β΄ 2278/16.8.2012) «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/

ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής από-

φασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης 

παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσε-

ων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του 

Ν. 3905/2010»,

δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β΄ 1483/

27.10. 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βι-

ομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης»

ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β΄ 1812/ 

15.12.2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελλη-

νικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλα-

σίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή 

μικρού μήκους, ως Ελληνικών».

Άρθρο 29
Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής
παραγωγής

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219) 

αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να 

διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρα-

σης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμ-

φωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί 

να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως 

διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και 

προώθηση κινηματογραφικών έργων.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του

Ν. 3905/2010 (Α΄ 219) καταργείται από 1.1.2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 30

Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 49/1968 

(Α΄249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 

(Α΄ 84), ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

1. Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.)

θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών 

αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδι-

οκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της 

άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήπο-

τε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.

Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το 

αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και 

το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού 

οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπε-

ριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλε-

κτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς 

του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση 

οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγο-

ραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας 

από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οποιαδή-

ποτε σχέση μίσθωσης.

2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να

πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην 

επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, 

αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, 

μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι 

είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών 

αναγκών τους.

β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπο-

ρευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από 

αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επι-

χείρησης για λογαριασμό της.
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γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία 

ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, 

ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρη-

σης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.

δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική 

δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστη-

ριοτήτων της επιχείρησης.

Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω 

των 4,000 χιλιόγραμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των 

παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας 

του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορί-

ας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν 

ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες 

μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας 

πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη πε-

ριφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και 

Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφαση τους 

ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτο-

κινήτων αυτών με την επιχείρηση.

Άρθρο 2

1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται 

σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστι-

κό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε 

κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, 

γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων 

παραγράφων.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός 

ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρή-

σεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και 

τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με 

δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια στα παρα-

πάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του 

Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής:

α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα:

αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ 

235.

αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 295.

αγ) Μικτού βάρους από 2001 -2400 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 350.

αδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 410.

β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα:

βα) Μικτού βάρους μέχρι 1201 χιλιόγραμμα σε ευρώ 

150.

ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 175.

βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 205 και

βδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε 

ευρώ 235.

γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμά-

ξωμα σε ευρώ 60.

Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορί-

ζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργι-

κές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, 

σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, 

ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συ-

νεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων, καθώς και για 

αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.. Επιτρέ-

πεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 

2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμο-

δίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική 

δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται 

ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που 

προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά 

για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε 

σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

3.α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδι-

ωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιό-

γραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση 

κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχεί-

ρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτη-

νοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσο-

κομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες 

η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συ-

νεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπό-

θεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει 

μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του 

απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά 

υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:

βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε 

ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλι-

όγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό 

βάρος.

ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε 

ευρώ 235 ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλι-

όγραμμων μικτό βάρος.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 

και Μεταφορών.

4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισ-

σοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, 

υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή 

του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή 

νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.

β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε-

σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία 

βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης 

και το αντικείμενο αυτής.

γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα-

τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον 

απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελ-

ματικής δραστηριότητας.
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Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες 

απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφί-

ου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την 

υποβολή αυτών.

Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορτηγού Ιδι-

ωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση 

που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών 

και Επικοινωνιών.

Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την 

οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο-

βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών 

περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατε-

χόμενων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης ή βεβαίωσης περί 

μεταβίβασης αυτών.

5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο 

έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι-

στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειων 

κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης 

ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός 

παύει να ισχύει.

6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφο-

ρίας Φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης 

μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων σε μεταφορι-

κές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μετα-

φορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών 

συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές και τα οποία πρέπει 

να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι 

και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα 

οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχα-

νήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των 

επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγ-

γελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των 

Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται 

εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα 

αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 

άρθρου.

8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 περιο-

ρίζεται στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που 

ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές 

μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρή-

σεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτι-

κών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.

9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προη-

γουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο 

από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογρα-

φικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργεί-

ου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:

α) Εάν δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, εφάπαξ κατά τη 

χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

β) Εάν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι 

(6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη 

χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες 

ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορη-

γήθηκε η άδεια.

Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμί-

ας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλ-

λονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης 

που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, 

εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

235 ευρώ.

Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι 

120 ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης 

δόσης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δό-

σεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος κατα-

βολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο 

ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαι-

τητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος.

Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστά-

μενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας πι-

νακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση 

του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του 

δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για 

πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως 

ιδιωτικής χρήσης.

11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρό-

ντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, 

τα βυτιοφόρο αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προο-

ρίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και δι-

ανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, 

καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομι-

δής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από 

την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά 

αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό 

όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά 

κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύ-

νανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον 

καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο ει-

σφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα 

φορών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών 

προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερ-

δοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, 

κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί 

το δικαίωμα ταξινόμησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης 

αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση 

του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.

Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋπο-

θέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό 

έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορή-

γηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων 

του προηγούμενου εδαφίου.

13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-

ποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας 

και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007, 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. 
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Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρ-

τητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του 

Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. 

Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρ-

τητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος 

των πινακίδων.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 

ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων 

ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες 

αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για 

τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαι-

ώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα 

του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της 

δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.δ. 49/1968 (Α ' 

249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Β.δ. 281/1973 ως 

ακολούθως:

«Άρθρο 4

1. Απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, 

υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από 

εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό 

διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια 

κυκλοφορίας του.

δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρή-

σης του Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό 

ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει 

εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για 

εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.

στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που

δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 1 του παρόντος.

ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο 

για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφό-

μενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με 

την έγκριση τύπου του οχήματος.

η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν 

πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

άδειας κυκλοφορίας.

θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακο-

πεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

2. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης ζ΄ της προηγούμενης 

παραγράφου επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην 

εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις 

από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και 

αντίστροφα με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα 

που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβο-

λή κομίστρου, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυ-

πηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα 

πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με 

την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί 

όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορή-

γησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.

β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με Φορτηγά 

Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχα-

νικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές 

επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει 

επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη 

συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προ-

ορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές 

προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση 

υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές 

τους ανάγκες.»

3. Τα άρθρα 1, 2 , 3, 7 και 15 του Ν. 1959/1991 (Α΄ 123) 

καταργούνται.

Άρθρο 31

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β΄ της υπουρ-

γικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) 

αντικαθίστανται ως ακολούθως:

« 1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

γενικά με Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, πλην 

βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, 

επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι 

παρακάτω όροι:

α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επι-

χείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του 

οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυ-

τοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκ-

μισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευ-

ασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την 

εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρηση ή 

του επαγγελματία.

Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα 

παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να 

έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο, άλλο φο-

ρολογικό στοιχείο κ.λπ.), το οποίο συμπληρώνεται από 

τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό 

έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του στις 

αρμόδιες αρχές ελέγχου.

β. Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπο-

ρευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από 

αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επι-

χείρησης για λογαριασμό της.

γ. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελμα-

τία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχεί-

ρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της 

επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Το Φ.Ι.Χ. 

αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα 

μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογενείας του 

ιδιοκτήτη του.

δ. Οι μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι απαραίτητες 

στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρη-

σης ή του επαγγελματία και για τη διενέργεια αυτών δεν 

εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.
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ε. Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν 

αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενερ-

γούν και διεθνείς μεταφορές.»

2. Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρα-

κάτω διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 

Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707):

α. Η περίπτωση αα΄ (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ΄ 

(υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφο-

ρίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παρα-

γράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄.

β. Η περίπτωση δ΄ (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του 

Κεφαλαίου Δ΄.

γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ΄.

3. Καταργείται η περίπτωση δδ΄ της παραγράφου 2 

του Κεφαλαίου Γ΄ (υποβολή συμπληρωματικών στοι-

χείων) της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/ 

5347/1991 (Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 32

Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-

γούνται:

α. το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 και το εδάφιο β΄ της παρ. 8 

του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (Α΄ 2),

β. το άρθρο 54 του α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68),

γ. ο α.ν. 582/1945 (Α΄ 244),

δ. το άρθρο 4 και η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.δ. 3619/ 

1956 (Α΄ 277),

ε. το άρθρο 5 του Ν. 1446/1984 (Α΄ 80),

στ. οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του Ν.δ. 

1004/1971 (Α΄ 199),

ζ. το Β.δ. 433/1963 (Α΄ 124),

η. το Ν.δ. 3757/1957 (Α΄ 184),

θ. το άρθρο 2, η παρ. 2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 

του Ν. 4286/1963 (Α΄ 41),

ι. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 3021/ 

2002 (Α΄ 143),

ια. το Π.δ. 235/2003 (Α΄ 210) και

ιβ. ο Α.ν. 1092/1938 (Α΄ 68), πλην των άρθρων 1, 2, 4 

και 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Άρθρο 33

Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 

οι διατάξεις:

α. Των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 6, της 

παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 

3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9, 

της παραγράφου 2 του άρθρου 12, της παραγράφου 

6 του άρθρου 13, του έκτου, έβδομου και όγδοου 

εδαφίου της παραγράφου 4 και της περιπτώσεως β΄ 

της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 19 του Ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως 

ισχύουν.

β. Της περίπτωσης στ ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του 

Ν. 1316/1983 (Α΄ 3), όπως ισχύει.

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41), 

όπως ισχύει.

δ. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 5607/1932 (Α΄ 300), 

όπως ισχύει.

ε. Της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 της 

κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΥΓ3α/ΓΠ. 

132979/2005 (Β΄ 352), όπως ισχύει.

στ. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό A6/ 

2880/1980 (Β΄ 828).

ζ. Της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137), 

όπως ισχύει.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137), 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή 

άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας 

την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την 

έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν 

υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει 

τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του 

Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα 

ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσω-

πος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή 

οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της δι-

οίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, 

έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και 

ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του 

φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές 

συνελεύσεις του «Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακα-

πο-θηκαρίων» ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται 

να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπλη-

ρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς 

όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις 

των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του

Π.δ. 613/1977 (Α΄ 199)».

Άρθρο 34

Η παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) κα-

ταργείται.

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 
και 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που 
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Δημοσιονομικές 
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

2 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης 
(ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

3 Ορισμός ληξιάρχου στη ληξιαρχική περιφέρεια 
της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16844 (1)

  Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 
και 69Γ του ν.4270/2014 επί των δαπανών που 
διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσί-
ες του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Δημοσιονομι-
κές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν.4270/2014 (Α' 143), 

«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 2 
του ν.4393/2016 (Α' 106) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
58, παρ.1γ του ν.4438/2016 (Α' 220),

β) του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει,

γ) του ν.3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

ε) της 33397/83 (ΦΕΚ Β' 717) απόφασης της Ολομε-
λείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαίρεση και αρμοδι-
ότητα των Υπηρεσιών και Διευθύνσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου»,

στ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α' 178),

ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116),

η) του π.δ. 125/05-11-2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

θ) Υ29/08-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Την αριθ. 2/95592/0026/08.12.2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δη-
μοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ: ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ).

3. Το αριθ. 1273/12.1.2017 έγγραφο του Β' Τμήματος 
της 11ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο διαβιβάστηκε το 
πρακτικό της 21ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
όπου περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισήγηση του αρ-
μόδιου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ολομέλεια).

4. Την αριθ. 8952/13-02-2016 εισήγηση της Γενικής 
Συντονίστριας Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΟΥ) του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του 
άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α' 143).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε 
περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομι-
κές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους {(ΔΥΕΕ) άρθρο 69Δ, παρ. 1 του 
ν.4270/2014)} την άσκηση αρμοδιοτήτων των παραγρά-
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32. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Κορινθίας
33. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Κυκλάδων
34. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λακωνίας 
35. 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λάρισας
36. 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λάρισας
37. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λασιθίου
38. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λέσβου
39. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λευκάδας
40. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Μαγνησίας
41. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Μεσσηνίας
42. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ξάνθης 
43.Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πέλλας
44. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πιερίας
45. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πρεβέζης
46. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ρεθύμνης
47. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ροδόπης
48. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Σάμου
49. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Σερρών
50. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Τρικάλων
51. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Φθιώτιδας
52. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Φλώρινας
53. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Χαλκιδικής
54. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Χανίων
55. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Χίου
56. Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Μακεδονίας- 

Θράκης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Aριθμ. Α1/οικ. 18764/670 (2)

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρή-
σης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις παραγράφους 2, 3, 8 και 14 του άρθρου 2 

του ν.δ.  49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί 
με το β.δ.  281/1973 (Α'84) και αντικατασταθεί με το 
ν.4441/2016 (Α' 227).

2. Τις διατάξεις του ν.3874/2010 (Α΄151) «Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύ-
ουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 30 και 31 του 
ν. 4441/2016 (Α'227).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-

μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-

πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την 4402/88/2017 (Β' 127) κοινή απόφαση του Πρω-

θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-

ρών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

8. Τη με αριθ. 11226/133908/30-11-2016 κοινή από-

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασί-

λειο Κόκκαλη» (Β'3903).

9. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του 

Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-

βερνητικά Όργανα, Άρθρο Πρώτο του προεδρικού δια-

τάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

10. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και 

δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών και ιδίως 

αυτών που σχετίζονται με την απόδειξη της ιδιότητας 

του «επαγγελματία αγρότη» ή του «κατόχου αγροτικής 

εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το ΜΑΕΕ (Μητρώο Αγρο-

τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), καθώς και το είδος 

της αγροτικής εκμετάλλευσης.

11. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών 

ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 

χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης»,

οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ

αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα

«επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής 

εκμετάλλευσης»

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού 

αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κα-

τόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 

2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με 

το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής 

δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγρο-

τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να 
αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας 
αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και
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β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν 
προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται 
κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συ-
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική 
ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για 
μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε 
ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή 
της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνο-
θάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, 
οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνο-
θαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών 
είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, 
συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λο-
γαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα 
δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου 
εφ'άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ 
αγροτικών

Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσό-
τερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελ-
ματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», 
υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς τα-
ξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση. 
Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται 
το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 16 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Υφυπουργός Υποδομών
Μεταφορών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης Υφυπουργός Αγροτικής
και Τροφίμων Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. 3448/42158 (3)

Ορισμός ληξιάρχου στη ληξιαρχική περιφέρεια 
της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του 

ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του 
ν.344/1976 (Α' 143) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 
(παρ. 15 και 16) του ν.2307/1995 (Α' 113) «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21.12.2010 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1984), περί υποδιαίρεσης 
ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α'87).

3. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ. 127080/57510/31.12.2010) 
του ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.Δ

4. Το αριθμ. πρωτ. Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Λη-
ξιάρχου.

5. Το άρθρο 1 παρ.4 της αριθμ. πρωτ.οικ.2990/ 
18604/25.2.2011 απόφασης της Γεν. Γραμματέως Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (Β'385).

6. Την αριθμ. ΤΑΔΚ 18/2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β΄716) με θέμα «Μερική ανάκληση της 
υπ' αριθμ. Φ. 127080/57460/21.12.2010 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης».

7. Το με αρ.πρωτ. 3097/14.3.2017 έγγραφο του Δήμου 
Φαρσάλων, με το οποίο ζητείται, κατόπιν της συγχώνευ-
σης των Ληξιαρχείων της Δημοτικής Ενότητας Πολυδά-
μαντα, της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα και της Δημοτικής 
Ενότητας Ναρθακίου με το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Φαρσάλων, ο ορισμός ληξιάρχου της Δημοτι-
κής Ενότητας Φαρσάλων, αποφασίζουμε:

Λόγω (α) της συγχώνευσης των ληξιαρχικών περι-
φερειών του Δήμου Φαρσάλων και (β) της αδυναμίας 
άσκησης ληξιαρχικών καθηκόντων από το Δήμαρχο, 
αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στη 
Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων, στον κάτωθι υπάλληλο:

Ληξιαρχική 
Περιφέρεια

ΔΕ. Ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου

Κλάδος

Φαρσάλων ΔΕ.
Φαρσά-
λων

Παπαδόπουλος 
Χρήστος

ΔΕ
Διοικητικών

Με την παρούσα καταργούνται οι με αρ. πρωτ. 
1917/12752/21.2.2011 (Γ΄217), 18711/114354/21.10.2011 
(Β'2529) και 3258/34602/16.3.2015 (Β'495) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 17 Μαρτίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr

ΑΔΑ: 696Ζ465ΧΘΞ-Φ6Ξ
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