
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω-
πικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίη-
σης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ- ΧΜ ΕΟΧ) για το Α’ 
εξάμηνο 2019.

2 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του 
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κατά 
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών του ν. 4412/2016.

3 Τροποποίηση της 11596/9-5-2013 απόφασης 
περί εγγραφής αθλητών με αγωνιστικές διακρί-
σεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του 
άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2. 
του ν. 4115/2013.

4 Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανο-
γραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
(μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχη-
μάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα 
κατά τον ν. 4254/2014 (Α’ 85).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56835 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω-

πικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 

Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποί-

ησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ- ΧΜ ΕΟΧ) για το 

Α' εξάμηνο 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (EEL 156/2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του νόμου 3419/2005 
(ΦΕΚ 297/Α΄/2005) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 53Α και 60, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης -
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α 267) όπως 
ισχύει, με τον οποίο το καταστατικό της Εταιρείας τρο-
ποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο,

3. το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α' 176),

4. το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας κ.λπ.» (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

5. το ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85/Α΄/12-05-2016): Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις,

6. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών,Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),

7. την 2/1757/0026/10-01-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 17/Β΄/2017) περί καθορισμού δικαιολογητικών για 
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία,

8. την 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 υπουργική απόφα-
ση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουρ-
γίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» 
(ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

9. την αριθμ. 140768/31-12-2018 (ΦΕΚ 6050/Β') του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης υλο-
ποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 της ΜΟΔ Α.Ε.,

10. την 511/11-4-2019 απόφαση Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΜΟΔ περί έγκρισης καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. το γεγονός ότι η φύση και ο όγκος των εργασιών 
της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδο-
τικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ) απαιτεί συχνά την απασχόληση του προ-
σωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των 
Υπηρεσιών,

12. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολο-
γισμό ΠΔΕ του οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της 
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 
Α.Ε.» συνολικού ποσού δυο χιλιάδων εκατόν εξήντα 
ευρώ (2.160 €), όπως έχει εγκριθεί με την 140768/
31-12-2018 (ΦΕΚ 6050/Β') υπουργική απόφαση. Οι δαπά-
νες περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 60 όσον αφορά 
το προσωπικό με έμμισθη εργασία και 61 όσον αφορά 
στους υπαλλήλους που αποσπώνται η μετακινούνται 
στις Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία της 
ΜΟΔ α.ε.,

13. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.160 €),
για την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου του προσωπικού της ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ, η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 019,

14. το γεγονός ότι η ΜΟΔ Α.Ε. έχει αναλάβει με την 
478/20/11/2017 απόφαση του Δ.Σ. της, θέμα 3ο, την 
εφαρμογή της διαδικασίας για την υπερωριακή απο-
ζημίωση που αφορά στην εργασία καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου στο προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε., 
καθώς και στους υπαλλήλους που υπηρετούν, στις Ει-
δικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 
(Α' 265), από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 
για τρεις υπαλλήλους (3) της ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ και για συνο-
λικό αριθμό ωρών τριακοσίων εξήντα (360). Η έναρξη 
της υπερωριακής απασχόληση ορίζεται από τη λήξη 
του ωραρίου, μέχρι την 22η ώρα και μέχρι εκατό είκοσι 
(120) ώρες το εξάμηνο, ανά υπάλληλο. Στην υπερωριακή 
εργασία όπως αυτή εγκρίνεται στην παρούσα απόφαση, 
μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι εντός 
του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, και για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος έως την 
30-6-2019.

Άρθρο 2
α) Η κατανομή των ωρών, εντός της Ειδικής Υπηρεσίας 

ΧΜ ΕΟΧ, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή 
των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιη-
θούν θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και με σχετική αιτιολόγηση. Οι υπερωρίες 
θα πιστοποιούνται σε μηνιαία βάση, μέσω εντύπου δή-
λωσης υπερωριών, με ευθύνη του προϊσταμένου της 
Ειδικής Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ.

β) Για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλη-
σης εφαρμόζεται αναλογικά η υπουργική απόφαση 
2/1757/0026/12-01-2017 (ΦΕΚ 17/Β΄/12-1-2017) περί 
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή απο-
ζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

γ) Η καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της ΕΥ- ΧΜ ΕΟΧ ακολουθεί τις προβλεπό-
μενες διατάξεις πληρωμής που ισχύουν για πιστώσεις 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΠΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 83587/Γ4 (2)
    Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κατά 

την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών του ν. 4412/2016. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. του ν. 4115/2013 (Α' 24) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 4505/2017 (Α' 189) και του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 
(Α' 38),

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα του άρ. 199,

3. του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3369/2005, (Α' 171) 
«Συστηματοποίηση της Διά βίου μάθησης»,

4. του ν. 3748/2009 (Α' 29): «Πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελμα-
τικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»,

5. του ν. 3879/2010 (Α' 163): «Ανάπτυξη της Διά Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

2. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Την αριθμ. 127175/Η/04-11-2011 (Β' 2508) κοινή 
απόφαση «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νο-
μικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 
(Ι.Ν.)» των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και θρησκευμάτων.

7. Την 98155/Γ4/20-6-2018 (Β' 2366) κοινή υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεο-
λαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/141ΝΠ/209371/Β1/4-12-2018 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με 
την οποία:

α) από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Ο., καθώς οι δαπάνες που σχετίζονται με τις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτονται από 
τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2018 του Ιδρύματος,

β) από τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου 
του ΥΠΠΕΟ δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το 
Ίδρυμα, καθώς η αποζημίωση των 2 ιδιωτών-μελών 
του εν λόγω Συμβουλίου, συνολικού ύψους 5.000,00€ 
θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
και συγκεκριμένα την ομάδα ΚΑΕ 0500 του Ε.Φ. 19-110.

9. Το αριθμ. 604/145/26996/31-07-2018 έγγραφο του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

10. Την αριθμ. Γ8/2019 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (γγ) 
του ν. 4013/2011, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμο-
γή σε όλες τις συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α' 147), «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες ανατίθενται και 
εκτελούνται από το Ν.Π.Ι.Δ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για εκπόνηση μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Ίδρυμα Νεο-
λαίας και Δια Βίου Μάθησης, είναι ο Υπουργός Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας 
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Τεχνικό 
Συμβούλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως ειδικότερα ορίζεται στα 
επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προη-
γούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

1. «Αναθέτουσα αρχή» είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπη-

ρεσία» είναι η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Άρθρο 4
Τεχνικό Συμβούλιο

1. Τεχνικό Συμβούλιο για μελέτες, τεχνικές και λοιπές 
συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες που ανατίθενται και 
εκτελούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι το Τεχνικό Συμ-
βούλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
1 της αριθμ. Στ 5/5 26.4.1982 κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 213), όπως η σύνθε-
ση αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 της αριθμ. Στ 
5/3 15.1.1985 απόφασης των αυτών Υπουργών (Β' 67), 
και όπως η σύνθεσή του ενδεχομένως τροποποιηθεί 
ή ισχύει.

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
θέματα που ορίζει ο ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς 
επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αφορά στο 
αντικείμενο της παρούσης.

3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμε-
νος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπλη-
ρωτής του.

Άρθρο 5
Ενστάσεις του άρθρου 198 του ν. 4412/2016

1. Για τις ενστάσεις που ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις το άρθρου 198 του ν. 4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει για μελέτες, τεχνικές και λοιπές 
συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες που εκπονούνται 
από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
ορίζεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, του 
άρθρου 4 της παρούσας.

2. Οι ενστάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρε-
σία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Άρθρο 6
Μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς 
επιστημονικές υπηρεσίες που εκπονούνται 
από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί μελέτες, τεχνικές και λοιπές 
συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση 
των αρμοδιοτήτων και των σκοπών του όπως ειδικότερα 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4115/2013.
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Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις 
της παρούσας, διέπονται αφενός από το ν. 4412/2016 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και αφετέρου από 
τις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ' εξουσι-
οδότηση του.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Υποδομών
και Θρησκευμάτων και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ 
ΔΑΑ/274258/9199/4262 (3)
    Τροποποίηση της 11596/9-5-2013 απόφασης 

περί εγγραφής αθλητών με αγωνιστικές διακρί-

σεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του 

άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2. 

του ν. 4115/2013.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 34 παρ. 2 και 8 του ν. 2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση  

της  Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα»,

γ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ) του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ /Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Την ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 (ΦΕΚ 3672/
Β΄/11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Γεώργιο Βασιλειάδη», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/97295/4796/434/325 (ΦΕΚ 82/Β΄/
9-3-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑ/108471/5201/  
552/439 (ΦΕΚ 987/Β΄/20-3-2018) απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης 

του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γεν. 
Δ/νσης Οργάνωσης Αθλητισμού τους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κα-
θώς και των υπαγομένων στον Υφυπουργό Υπηρεσιακών 
Μονάδων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/239984/9579/1567/1323 (ΦΕΚ 1926/
Β΄/30-5-2018) απόφαση.

4. Την 11596/9-5-2013 (ΦΕΚ 1218/Β΄/20-5-2013) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Eγγραφή αθλητών με αγω-
νιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της 
Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει», αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η 11596/9-5-2013 (ΦΕΚ 1218/Β΄/
20-5-2013) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς 
την περίπτωση στ΄ της παρ,2 του άρθρου 3, «Eγγραφή 
αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα 
διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» ως εξής:

«Ο αριθμός των σωματείων που συμμετείχαν στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καθώς και οι επωνυμίες, οι 
κωδικοί αριθμοί μητρώου της Γ.Γ.Α. και τα στοιχεία της 
αθλητικής αναγνώρισης έξι (6) τουλάχιστον εκ των σω-
ματείων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του σωματείου 
με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής και προκειμένου για 
ατομικά αθλήματα και η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα 
οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον 
αναγνωρισμένα σωματεία ανά αγώνισμα».

Kατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18 (4)
    Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανο-

γραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορί-

ας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων 

οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα 

κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 93, του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
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β. των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρ-
θρου 22 του ν. 2367/1953 (Α' 82) «Περί τίτλων κυριό-
τητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορο-
λογίας αυτοκινήτων»», όπως αυτά προστέθηκαν με την 
παρ. 1 της υποπαραγράφου Δ.4 του άρθρου τρίτου του 
ν. 4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

γ. του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

δ. τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθμ. 952/2013 (1269-10-10-2013) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης 
Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελω-
νειακού Κώδικα,

ε. τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Ά 265) «Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας» όπως ισχύουν και ιδίως της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 132 αυτού,

στ. της Α/33824/2683/2004 (Β' 1514) κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 29ης Απριλίου 1999 και 2003/127/Εκ της 
Επιτροπής της 23ης  Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί 
την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα 
έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων»,

ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

η. του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «περί του Οργανισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 123/2017 (Α' 151), «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

ι. της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 
968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,

ια. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιβ. της ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 
3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικο-
νομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»,

ιγ. της οικ. 20871/21-03-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153)   κοινής 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας  
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, ως ακολούθως, τη διαδικασία της δια-
γραφής αυτοκινήτων, όπως ορίζονται με το άρθρο 2 του 
Κ.Ο.Κ. ν. 2696/1999 (Α' 57), πλην λεωφορείων και φορτη-
γών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος 
(ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5 τόνων, από το μητρώο οχημάτων 
σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης σε άλλη χώρα:

1. Ταξινόμηση σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.).

i. Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κρά-
τος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη 
παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Πε-
ριφέρεια.

Στην περίπτωση όπου όχημα με άδεια κυκλοφορίας 
που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα ταξινομείται σε κράτος-
μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. δυνάμει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
1999, χωρίς προηγουμένως να έχει κατατεθεί η άδεια κυ-
κλοφορίας και οι πινακίδες, διαγράφεται από το μητρώο 
ύστερα από τη γνωστοποίηση της ταξινόμησης στην 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
Περιφέρειας είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων είτε απευθείας από την αντίστοιχη 
Υπηρεσία του άλλου κράτους. Στην περίπτωση που οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως και σε 
ευκρινές φωτοαντίγραφο τα αποδεικτικά έγγραφα σχε-
τικά με την ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη -
μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τότε απαιτείται επίσημη 
μετάφραση των εγγράφων αυτών συνοδευομένης από 
αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των ανα-
φερομένων.

Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο μη-
τρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω επαναταξι-
νόμησης σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. είναι 
αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας 
κυκλοφορίας, όπως βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του 
άλλου κράτους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής 
απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη 
οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το όχημα 
βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από 
το κράτος- μέλος της Ε.Ε. όπου ταξινομήθηκε το όχημα.

ii. Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος -
μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση 
των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κρά-
τος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παρά-
δοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην 
οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
της διαγραφής λόγω εξαγωγής/ αποστολής από τη χώρα 
απαιτείται προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και 
στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της οικείας Περιφέρειας: 

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη 
του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακί-
δων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση 
των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια 
υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση 
του κατόχου και ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχη-
μα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής 
τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή / 
αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφε-
ρομένου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.
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Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατή-
ρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή / αποστο-
λή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας 
παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/ 
αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση 
των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις 
περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση 
άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ. 567/21/18-4-1996 
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πα-
ραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χο-
ρήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού 
τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει 
εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία -
μόνο για εξαγωγή / αποστολή σε άλλο κράτος».

Η διαδικασία της διαγραφής, λόγω εξαγωγής / απο-
στολής από τη χώρα σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. και του 
Ε.Ο.Χ., ολοκληρώνεται ύστερα από τη γνωστοποίηση 
της ταξινόμησης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών 
& Επικοινωνιών είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων είτε απευθείας από την αντί-
στοιχη Υπηρεσία του άλλου κράτους είτε όταν οι ενδια-
φερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως τα αποδεικτι-
κά έγγραφα σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σχετικά με την 
ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
και του Ε.Ο.Χ. μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους που 
θα συνοδεύεται από αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβεια των αναφερομένων.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο 
μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή 
της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλο-
φορίας, όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του 
άλλου κράτους.

2. Ταξινόμηση σε κράτος μη μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
i. Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος 

εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. χωρίς προηγούμενη παράδο-
ση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε 
κράτος εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη 
παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, 
για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής 
λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι 
δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη 
του οχήματος.

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου 
ταξινομήθηκε το όχημα.

γ) Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης, σε ευκρινές φωτο-
αντίγραφο, από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα, 
συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυ-
νη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων, όπου 
θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή μη τα 
στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εάν δεν έχουν 
παρακρατηθεί θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής 
τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχη-
μα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως το 
συνημμένο υπόδειγμα.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο 
μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή 
της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλο-
φορίας, όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του 
άλλου κράτους.

ii. Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος 
εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση 
των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε 
χώρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση 
των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία 
Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της 
διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των 
κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας: 

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη 
του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακί-
δων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση 
των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση 
του κατόχου ή ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα 
ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής 
τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχη-
μα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως το 
συνημμένο υπόδειγμα.

Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας 
με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για 
εξαγωγή/ αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο 
άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, ο 
οποίος μπορεί να εξάγει το όχημα είτε ως φορτίο, με 
την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυ-
πώσεων, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλο-
φορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρ-
μόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην με αριθμ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524 Β'), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην 
αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και 
πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή 
αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την 
παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή / 
αποστολή σε άλλο κράτος».

Η διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής από τη 
χώρα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. ολοκληρώνεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:

α) Αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστο-
ποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιεί-
ται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρο-
νικών διατυπώσεων εξαγωγής» και 
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β) αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας και σχετικής βεβαί-
ωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 
κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενης 
από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβεια των αναφερομένων.

Η ημερομηνία της διαγραφής του οχήματος από το 
μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι η ημε-
ρομηνία ταξινόμησης στο άλλο κράτος όπως θα προ-
κύπτει από τη βεβαίωση ταξινόμησης και την άδεια 
κυκλοφορίας του άλλου κράτους.

3. Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, 
όπως παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικα-
στικής απόφασης, απαγόρευση μεταβίβασης λόγω χορη-
γηθείσας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, καθώς 
και οχήματα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως 
κλεμμένα δεν θα διαγράφονται από το μητρώο μέχρι την 
άρση του σχετικού κωλύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι κύριοι και οι κάτοχοι των οχημάτων θα ενημερώνονται 
από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 

οικείων Περιφερειών σχετικά με τα κωλύματα αυτά.
4. Όσον αφορά στη διαδικασία της διαγραφής λόγω 

εξαγωγής/ αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών 
με ΜΑΜΦΟ μεγαλύτερη των 3,5 τόνων και των λεωφο-
ρείων, εφαρμογή έχει η Α- 10852/754/27-02-2002 (ΦΕΚ 
345/Β΄/21-03-2002) υπουργική απόφαση όπως ισχύει. 
Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας της διαγραφής λόγω εξαγωγής / αποστολής σε άλλο 
κράτος των φορτηγών και των λεωφορείων απαιτείται 
η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί 
μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς 
εξαγωγή φορτηγό ή λεωφορείο βρίσκεται στην κατοχή 
του ενδιαφερομένου, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, 
καθώς και του βιβλιαρίου μεταβολών του προς εξαγωγή 
φορτηγού ή λεωφορείου.

5. Η παρ. 2 της Α-10852/754/27.02.2002 (Β' 345) από-
φασης καταργείται.

6. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το ακόλουθο Υπόδειγμα.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021180606190008*

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   
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