
Αριθμ. Φ.450/23759/1220/16 (ΦΕΚ 1740 Β/15-06-2016) : Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταφορών 

που διενεργούνται με συγκεκριμένα οχήματα. 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 Α του άρθρου 14 του Ν. 3534/2007 (Α΄ 40) όπως 

συμπληρώθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261). 

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 

4. Το άρθρο 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού» 

5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46). 

7. Την 19273/565/Φ1/2016 (Β΄710) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη». 

8. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 όπως ισχύει, κάθε 

κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού στις 

αναφερόμενες μεταφορές του άρθρου αυτού. 

10. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 



Εξαιρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι μεταφορές που διενεργούνται με τα εξής οχήματα 

ταξινομημένα στην Ελλάδα: 

α. Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής 

προστασίας, ύδρευσης, συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού, συντήρησης και ελέγχου 

του οδικού δικτύου, κατ' οίκον συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης αυτών, καθώς 

και από τις υπηρεσίες τηλέγραφου και τηλεφωνίας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής και 

ανίχνευσης ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών. 

β. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτου για την 

απόκτηση άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον δεν 

χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών. 

γ. Ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή /και τιμαλφών. 

δ. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων 

που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

ε. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε οδούς εντός εγκαταστάσεων κεντρικών 

σταθμών, όπως είναι οι λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές και οι σιδηροδρομικοί 

σταθμοί. 

στ. Λεωφορεία αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με 10 έως 17 θέσεις οι άδειες των οποίων έχουν 

εκδοθεί στο όνομα πολυτέκνων για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο των ιδίων και μελών της 

οικογένειας τους. 

«ζ. Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), οχήματα ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών 

μηχανών, που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές επιχειρήσεις, για 

μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ακτίνα έως 

100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής. 

Για την απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης κυκλοφορίας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων, οι 

ιδιοκτήτες των ΦΙΧ οχημάτων δηλώνουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και στις κατά τόπον υπηρεσίες της Τροχαίας: 

α) την περίοδο κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες 

και ταυτίζεται με την περίοδο συγκομιδής, την εκάστοτε ακτίνα κυκλοφορίας των ΦΙΧ 

οχημάτων ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, τη βάση 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης και τη χρονική διάρκεια της κάθε δραστηριοποίησης, 

και, 

β) το πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτησίας τους βάσει των 

ημερών εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης της κάθε εργασίας της επιχείρησης. 

Η παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 1 της Φ450_οικ.60567_2058/25-08-0217 (ΦΕΚ Β΄2732 
4/8/2017) 

 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Παπάγου, 24 Μαΐου 2016 


