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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Β4/οικ27851/3242
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β΄ 

2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Με−
ταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32 και 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ια−

ματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί 

ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων με−
ταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε 
κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 220).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές 
διατάξεις».

4. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2160/93 
«Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 118).

6. Το π.δ. 91/88 (ΦΕΚ Α΄ 91) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/647/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης 
Δεκεμβρίου 1984, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων 
οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 209/1991 
(ΦΕΚ Α΄ 79).

7. Τον ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187).

8. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

9. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α΄ 35).

10. Την αριθ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» και τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

11. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του 
Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγ−
ματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ΦΕΚ Α΄ 98).

13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 2 της 16597/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋ−
ποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμί−
σθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), 
χωρίς οδηγό», προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως ΙΧ αυ−
τοκινήτων να εκμισθώνουν και φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα 
(ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ιδιοκτησίας τους 
ή φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν μισθώσει από 
εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία συ−
μπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων, 
ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 2. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ 
γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Τα φορτηγά αυτοκίνητα έχουν τεθεί σε κυκλοφο−
ρία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης. Η έκδοση 
των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων στο όνομα 
των επιχειρήσεων εκμίσθωσης που έχουν μισθωθεί από 
εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της αριθ. A2/40819/7167/1991 (ΦΕΚ Β΄ 955) 
απόφασης όπως ισχύει.

β. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτο−
κινήτων και στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται: 
«ΦΙΧ επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων».
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γ. Η μίσθωση, η οποία αφορά μόνο στη διάθεση οχήμα−
τος χωρίς οδηγό, έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

δ. Το μισθωμένο ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της 
επιχείρησης που το έχει μισθώσει και οδηγείται από 
το προσωπικό αυτής.

ε. Για τις μισθώσεις της κατηγορίας αυτής καταρτί−
ζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το 
οποίο υπογράφεται αφενός από τον κάτοχο του δικαι−
ώματος κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος και σε 
περίπτωση που ο κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο από το 
αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις φυσικό πρόσωπο 
που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο και αφετέρου από 
τον εκπρόσωπο της επιχείρησης εκμίσθωσης. 

Η σύμβαση περιέχει το όνομα του εκμισθωτή, το όνο−
μα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της 
σύμβασης και τα στοιχεία του οχήματος.

στ. Αντίγραφα των συμφωνητικών κατατίθενται εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία Μεταφορών 
της περιφερειακής ενότητας της χώρας στην οποία 
υπάγεται ο μισθωτής και στην αρμόδια Οικονομική υπη−
ρεσία στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής. 

Η υπηρεσία μεταφορών, εκδίδει με την κατάθεση του 
συμφωνητικού μίσθωσης και αφού ελέγξει ότι πληρού−
νται για τον μισθωτή οι προϋποθέσεις χρήσης ΦΙΧ αυτο−
κινήτου, βεβαίωση κατάθεσης συμφωνητικού μίσθωσης 
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο και στην οποία 
έχει τεθεί η σφραγίδα της υπηρεσίας. 

Η βεβαίωση περιέχει τα στοιχεία των μισθωτή και 
εκμισθωτή, τη διάρκεια της μίσθωσης και το μεταφορικό 
έργο του ΦΙΧ αυτοκινήτου. 

Η βεβαίωση και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθω−
σης βρίσκονται επί του οχήματος κατά την κυκλοφορία 
του μισθωμένου ΦΙΧ αυτοκινήτου. 

Η βεβαίωση κοινοποιείται από την υπηρεσία μεταφο−
ρών που την εκδίδει στην υπηρεσία μεταφορών η οποία 
έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινή−
του για ενημέρωση του φακέλου του οχήματος.

ζ. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ αυτοκινήτων γίνεται κατά τα 
λοιπά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης των 
επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων.»

2. Tα παραρτήματα της 16597/2010 απόφασης αντικα−
θίστανται ως εξής:
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3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 14 Ιουνίου 2011

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012901606110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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