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Τηλέφωνο:
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Αθήνα,
12 / 4 / 2012
Αριθμ. Πρωτ. : Β2 427/45573
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Yπηρεσίες
Απογραφής
Αγροτικών μηχανημάτων &
Αγροτικού εξηλεκτρισμού
2. Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων
Γενική Δ/νση Μεταφορών
Δ/νση Εμπορευματικών
Μεταφορών
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου

Κ. Ψυχουντάκης
210- 8399 808
210 -8399 802
li210u006@minagric.gr

ΚΟΙΝ:

1. Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών
Πόρων & Υποδομών
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
κ.Διβάρη Βαγγέλη
2. Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων
Τμήμα Προγραμματισμού &
Σχεδιασμού
Βερανζέρου 46
104 38 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά
αυτοκίνητα»
Όσον αφορά στο αντικείμενο του θέματος και προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με την
ταξινόμηση και χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τον Ν.3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9-2010) περί «Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» οι παρακάτω όροι που αναφέρονται στις αποφάσεις περί ταξινόμησης ή χορήγησης
άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων αντικαθιστώνται ως εξής:

1.1. οι όροι «γεωργός κατά κύρια απασχόληση» ή «αγρότης κατά κύριο επάγγελμα» για τους
επαγγελματίες αγρότες, από τον όρο «επαγγελματίας αγρότης»

1.2. οι όροι «μη κατά κύρια απασχόληση γεωργός» ή «μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης» » για
τους μη επαγγελματίες αγρότες, από τον όρο «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».
Με την αρ.οικ.12253/Β2/2765/24-11-2011 (ΑΔΑ:456ΤΒ-Τ2Ψ) εγκύκλιό μας, έχουμε δώσει σχετικές
διευκρινίσεις επί αυτών των θεμάτων.
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2. Σχετικά με τη διαδικασία ταξινόμησης ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου διευκρινίζονται τα κάτωθι ως προς
τις κατηγορίες των ΦΙΧ:

2.1. ΦΙΧ μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ σε:
2.1.1. Κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης. Η διαδικασία καθορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ
Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001
ενδιαφερόμενος

(ΦΕΚ

απευθύνεται

στην

664/Β/31-5-2001)
αρμόδια

σύμφωνα

Περιφερειακή

με

την

Υπηρεσία

οποία,

ο

Μεταφορών,

προσκομίζοντας:
 το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους από το
οποίο προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος και

 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.
2.1.2. Επαγγελματία

αγρότη.

Η

Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001
ενδιαφερόμενος

απευθύνεται

διαδικασία
(ΦΕΚ
στην

καθορίζεται

664/Β/31-5-2001)
αρμόδια

στο

άρθρο

σύμφωνα

Περιφερειακή

με

Υπηρεσία

3

της

το

οποίο

ΚΥΑ
ο

Μεταφορών

υποβάλλοντας:

 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής, και
 βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας (νυν Δ/νση Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής),
ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Η
βεβαίωση εγγραφής

στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εκδίδεται

πλέον:

o

από τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου
Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.134416/14-2-2011 (ΦΕΚ
273/Β/2011) και είναι της μορφής του Υποδείγματος 1, ή

o

απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η οποία δεν απαιτεί
επικύρωση από τα ΚΕΠΠΥΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, σύμφωνα με την αρ.
13835/16-01-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ και είναι της
μορφής του Υποδείγματος 2.

Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αγρότης επιθυμεί
την απόκτηση ενός μόνο ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή
ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ, απευθύνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Μεταφορών, χωρίς να μεσολαβεί η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (πρώην Δ/νση
Γεωργίας), έχοντας την ανωτέρω σχετική βεβαίωση (από το ΚΕΠΠΥΕΛ ή από το ηλεκτρονικό
σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την απόκτηση
περισσοτέρων του ενός ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή
ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ, θα απευθυνθεί αρχικά στη οικεία Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία είναι αρμόδια να κρίνει εάν το μέγεθος της γεωργικής
επιχείρησης και το μεταφορικό της έργο απαιτεί τη χρήση δύο, τριών κ.λ.π. ΦΙΧ αγροτικών
αυτοκινήτων (Υ.Α. Α2/29542/5347/9-8-1991, κεφ. Γ, παρ.2, σημ. 3 - ΦΕΚ 707/Β/1991) και
κατόπιν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
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2.2.ΦΙΧ μικτού βάρους 2.500-4.000 χλγ. και άνω των 4.000 χλγ.
Η διαδικασία καθορίζεται στην Υ.Α. Α2/29542/5347/9-8-1991 (ΦΕΚ 707/Β/1991). Στη σχετική
βεβαίωση την οποία εκδίδει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την οποία κατόπιν
ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών, βεβαιώνεται
ότι ο ενδιαφερόμενος «είναι ή δεν είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με τον Ν.3874/2010 ή
…..». Έχει προηγηθεί η προσκόμιση στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της σχετικής
βεβαίωσης εγγραφής του στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
2.3 Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ:


8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ 404/Β/2006) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12
τόνους σε μελισσοκόμους»



200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους
σε μελισσοκόμους».

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδει την
προβλεπόμενη από τις ανωτέρω ΚΥΑ βεβαίωση, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Για την
έκδοση αυτής της βεβαίωσης και το χαρακτηρισμό του αιτούντα ως «επαγγελματία αγρότη»,
απαιτείται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών &
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.
Παρακαλείται η Γενική Δ/νση Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπως ενημερώσει σχετικά τις Περιφερειακές
της Υπηρεσίες.
Συνημμένα: Βεβαίωση - Υπόδειγμα 1
Βεβαίωση - Υπόδειγμα 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε.ΜΠΟΥΣΙΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

/ /2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ.:
Τ.Θ.:
Τηλέφωνο :
Fax:
e-mail:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με βάση τον Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151/10), και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου και την απόφαση 134416/14-2-2011 (ΦΕΚ Β΄
273/11) που ορίζει τη διαδικασία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, βεβαιώνεται
ότι ο/η κ. ………………………………………….. του ……………………. με αριθμό Δ.Α.Τ.
…………………….. και Α.Φ.Μ. ……………………. που κατοικεί στ… …………… (Δήμος
……………………) του Νομού Αχαΐας, είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων

και

είναι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ

ΑΓΡΌΤΗΣ

/

ΚΑΤΟΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ .
Η παρούσα χορηγείται μετά από αίτηση του/ης ενδιαφερόμενου/ης, για κάθε νόμιμη χρήση
και ισχύει από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Η/Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος με τα παρακάτω στοιχεία:
ΔΟΥ

ΑΦΜ

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Στοιχεία ταυτότητας
Τύπος Ταυτότητας

Αριθμός

Ημερομηνία έκδοσης

Εκδούσα Αρχή

Διεύθυνση
Περιφέρεια

Νομός

Δήμος
Οδός

Αριθμός

ΤΚ

και στοιχεία έδρας εκμετάλλευσης:
ΔΟΥ Εκμετάλλευσης

ΑΦΜ
Εκμετάλλευσης

Επωνυμία
Είδος Εκμετάλλευσης

Νομική Μορφή
Ημερομηνία
Δημιουργίας/
Ίδρυσης

Αριθμός άδειας
λειτουργίας

Στοιχεία έδρας εκμετάλλευσης
Περιφέρεια

Νομός

Οικισμός / Δήμος / Κοινότητα
Οδός

Αριθμός

ΤΚ

έχει την ιδιότητα του:
Κατα κύριο επάγγελμα αγρότη

X

Κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης
Η βεβαίωση εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση.
Η παρούσα βεβαίωση ισχύει από 01/01/2012 έως 31/01/2013
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής

Γεώργιος Αθανασίου
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