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Παπάγου, 24

Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: Β1/40886/3353

Προς:
Όπως Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα:

Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονοµική επιφάνεια οδικών
µεταφορέων - Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα µεταφορικής επιχείρησης - Χώροι
στάθµευσης

Σχετ.:

(1) Οι αριθµ. Β1/10372/764/20-2-2014 (ΒΙΕΩ1-ΞΘΣ), Β1/6431/488/5-3-2014
(ΒΙΚΥ1-Α2Γ) και Β1/18625/1468/11-4-2014 (ΒΙ091-58Ψ) εγκύκλιοι
(2) To αριθµ. 06/10325/11-6-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Καβάλας
(3) Το αριθµ. 123804/12764/7-5-2014 έγγραφο του Τµήµατος Μεταφορών Ναυπάκτου
(4) Το αριθµ. οικ.1820/17-4-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
(5) Το αριθµ. Οικ.72321/7746/18-3-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών
Μεσολογγίου
(6) Το αριθµ. οικ.7242/17-3-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Βόλου

1. Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή την υ.α. αριθµ.Β1/οικ38810/3156/2014 (ΦΕΚ
Β' 1809) µε την οποία ρυθµίζεται η οικονοµική επιφάνεια των µεταφορικών επιχειρήσεων και
καταργείται η προηγούµενη υ.α. αριθµ.Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β' 346).
2. Περαιτέρω, από τη λήψη της παρούσας και κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτηµάτων
πολιτών και περιφερειακών υπηρεσιών µεταφορών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την
οµοιόµορφη εφαρµογή του ν. 3887/2010, όπως ισχύει.
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3. ∆ιάρκεια της ιδιότητας του "παλαιού µεταφορέα". Η ιδιότητα του "παλαιού" ακολουθεί τον
µεταφορέα για όσο χρόνο αυτός δραστηριοποιείται στο επάγγελµα µε φορτηγά δηµοσίας χρήσης,
ιδιόκτητα ή µισθωµένα, χάνεται όµως όταν ο µεταφορέας πάψει να διαθέτει έστω και ένα Φ∆Χ,
για παράδειγµα λόγω µεταβίβασης της άδειας ή παραίτησης από το δικαίωµα ή λήξης της
µίσθωσης χωρίς ανανέωση. Εάν θελήσει να αποκτήσει ξανά άδειες Φ∆Χ αυτός ο µεταφορέας θα
θεωρηθεί "νέος".
4. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί µε την εγκύκλιο Β1/10372/764/20-22014 (παρ. 8), η κατάταξη των µεταφορέων σε παλαιούς και νέους σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 10 στοιχ. (β) και (γ) γίνεται λαµβάνοντας υπ' όψιν και περιστατικά που συνέβησαν
πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4233/14 (29-1-2014), γίνεται δηλαδή "αναδροµικά" από τις 27-12012.
5. Αλλαγή κατηγορίας. Ένας "νέος" µεταφορέας µπορεί να αλλάξει κατηγορία και να θεωρηθεί
"παλαιός" εάν, µετά την είσοδό του στο επάγγελµα, συµβεί κάποιο από τα περιστατικά του
άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχ. (β) ή (γ).
6. Πώς αποδεικνύεται η ιδιότητα του παλαιού µεταφορέα. Σε συνέχεια της παραγράφου 4 της
αριθµ. Β1/18625/1468/11-4-2014 (ΒΙ091-58Ψ) εγκυκλίου, διευκρινίζουµε ότι, κατά την αρχική
έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, ο µεταφορέας δηλώνει στην αίτησή του µε ποιον
τρόπο θα αποκτήσει Φ∆Χ (αρχική χορήγηση, εξαγορά, γονική παροχή κλπ), ώστε η υπηρεσία να
τον κατατάξει µε βάση τη δήλωσή του στην κατηγορία των 'παλαιών' ή των 'νέων' µεταφορέων
και να ζητήσει την αντίστοιχη οικονοµική επιφάνεια.
7. Όταν η άδεια κυκλοφορίας του Φ∆Χ πρόκειται να εκδοθεί από την ίδια υπηρεσία, ο έλεγχος ότι
έχει κατατεθεί η σωστή οικονοµική επιφάνεια γίνεται ενδοϋπηρεσιακά. Όταν όµως η άδεια
κυκλοφορίας πρόκειται να εκδοθεί από άλλη περιφερειακή υπηρεσία και η άδεια οδικού
µεταφορέα δεν έχει την σηµείωση ότι κατατέθηκε εγγυητική επιστολή, τότε η υπηρεσία που
εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας ενηµερώνει µε έγγραφό της την υπηρεσία που τηρεί τον φάκελο
του µεταφορέα για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τα περιστατικά (π.χ. εξαγορά
επιχείρησης), ώστε να γίνει η επιβεβαίωση της οικονοµικής επιφάνειας.
8. Καταχώριση επιχειρήσεων στο ΕΜΜΕ. ∆ιευκρινίζεται ότι µια µεταφορική επιχείρηση
καταχωρείται στο ΕΜΜΕ στις "Επιχειρήσεις του ν. 3887/2010" ή στις "Λοιπές Μεταφορικές
Επιχειρήσεις" σύµφωνα µε τις έως τώρα οδηγίες, ανεξάρτητα από το εάν θεωρείται παλαιός ή
νέος µεταφορέας για τους σκοπούς της οικονοµικής επιφάνειας µε βάση το άρθρο 2 παράγραφοι
10 και 11 του 3887/2010.
9. Χώροι στάθµευσης µεταφορικών επιχειρήσεων. Ενηµερώνουµε ότι µε την υποπαράγραφο
ΣΤ.19 στοιχείο 2 στοιχείο β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), απόσπασµα του οποίου σας
κοινοποιούµε, καταργήθηκε η υποχρέωση όλων των µεταφορικών επιχειρήσεων, παλαιών
και νέων, να διαθέτουν χώρους στάθµευσης των φορτηγών που διαθέτουν.
10. Απόδειξη έδρας µεταφορικών επιχειρήσεων. Όταν η έδρα της µεταφορικής επιχείρησης
(φυσικού προσώπου) που αναγράφεται στην βεβαίωση έναρξης εργασιών της ∆.Ο.Υ. βρίσκεται
σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο µισθώνει o γονέας ή το τέκνο του µεταφορέα,
τότε στις υπηρεσίες µεταφορών, για την απόδειξη της εγκατάστασης της µεταφορικής
επιχείρησης, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
(α) αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης του ακινήτου στο όνοµα του γονέα ή του
τέκνου που το παραχωρεί στον µεταφορέα κατά χρήση,
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(β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του τέκνου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ολοκλήρου
ή µέρους του ακινήτου για έδρα της µεταφορικής επιχείρησης, µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του παραχωρούντος
(γ) εάν το ακίνητο χρησιµοποιείται ταυτόχρονα ως κοινή οικογενειακή στέγη, υποβάλλεται και η
υπεύθυνη δήλωση της υπ' αριθµ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκυκλίου (σελ. 3) από τον
παραχωρούντα και από τον µεταφορέα, περί του ότι τα έγγραφα της µεταφορικής επιχείρησης θα
βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νοµοθεσίας των
εµπορευµατικών µεταφορών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
11. Ζητήµατα ΙΜΕ-ΕΠΕ. Με την αριθµ. Β1/21712/2412/3-5-2012 (Β49Ξ1-37Χ) εγκύκλιο
προβλέφθηκε η δυνατότητα παραµονής σε ΙΜΕ-ΕΠΕ των ήδη ενταγµένων Φ∆Χ, όταν αυτά
µεταβιβάζονται λόγω κληρονοµίας, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή σε µεταφορείς που
εισέρχονται στο επάγγελµα µετά την ισχύ του ν. 3887/2010. Η ανωτέρω δυνατότητα παραµονής
σε ΙΜΕ-ΕΠΕ ισχύει πλέον και για τα ενταγµένα σε ΙΜΕ-ΕΠΕ Φ∆Χ που µεταβιβάζονται σε
"παλαιούς" µεταφορείς του άρθρου 2 παρ. 10 του ν.3887/2010.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και την εφαρµογή των ανωτέρω.
Ο Γενικός Γραµµατέας
Νικόλαος Σταθόπουλος
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Πίνακας διανοµής
1.

2.
3.
4.

5.

Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ιεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων,
Τµήµα Ελευθέρων Επαγγελµατιών, Σταδίου 29 Αθήνα 10110
Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), Σατωβριάνδου 18 Αθήνα 10432
- ∆ιεύθυνση Ασφάλισης
Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι
της Χώρας
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191
Κοινοποίηση για ενηµέρωση
- Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα
11144
- Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆Χ του Ν∆ 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Θηβών 219,
Περιστέρι
- Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας Θράκης "Ο Φίλιππος", 26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη 54642
- Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων ∆Χ Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων και
Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ 12462
- Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆Χ, Μαιζώνος 45,
Πάτρα
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
- Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και ∆υτικής
Μακεδονίας
- Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
3ο χλµ Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ 60100 ΤΘ 97
Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών,
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)
Συνηµµένα: ΦΕΚ Β' 1809 και απόσπασµα του ΦΕΚ Α' 85
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1809
2 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−
γησης του Εθνικού Τυπογραφείου. ................................
1
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υφυπουργού», στον Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας....... 2
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για
την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος
οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. .............................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ 84197
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του Εθνικού Τυπογραφείου.

(1)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄/1992),
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Ν. 2690/1999).
γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).
δ) του άρθρου 1 του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και
συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του
δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 206/Α΄/8−12−2010) και του Π.Δ.
188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 146/
Α΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 13/2005 (ΦΕΚ
11/Α΄/2005), Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α΄/2005), Π.Δ. 137/09
(ΦΕΚ 184/Α΄/2009) και τις ΔΙΔΚ/Φ. 1.2/27010 (ΠΕ)/27−12−2011
(ΦΕΚ 3151/Β΄/30−12−2011), ΔΙΔΚ/Φ. 1.2/26847 (ΠΕ)/4−5−2012
(ΦΕΚ 1519/Β΄/4−5−2012) και ΔΙΔΚ/Φ. 12/οικ. 22570/13−8−2013
(ΦΕΚ 2039/Β΄/22−8−2013) υπουργικές αποφάσεις.
2. Την αριθμ. 6499/13−7−01 απόφαση «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στην Ειδική Γραμματέα του Εθνικού Τυ−
πογραφείου και του δικαιώματος να υπογράφουν «Με
εντολή Υπουργού» στους Προϊστάμενους Οργανικών
Μονάδων του Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργεί−

ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης» (ΦΕΚ 903/Β΄/2001) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
Γ153101/28−9−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 462/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3−10−2012).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται στο Εθνικό Τυπογραφείο Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης με έδρα το Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδι−
στρίου 34, 104 32 Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής:
α. τον Νικόλαο Κορομπίλη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Πρόεδρο
με αναπληρωτή τον Βασίλειο Φαϊλάδη, Αναπληρωτή Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής,
β. την Δήμητρα Λαγοπάτη, Προϊσταμένη της Διεύ−
θυνσης Ε΄ Διαχείρισης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Βασίλειο Γεωργίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γ΄
Εκτυπώσεων−Βιβλιοδεσίας και
γ. τον Ιωάννη Γεώργα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Β΄ Φωτοστοιχειοθεσίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Μιχαήλ Κυραντώνη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΣΤ΄
Τεχνικής Υποστήριξης,
3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του
Εθνικού Τυπογραφείου ορίζεται η Θεώνη Παπαγιαννο−
πούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, βαθμού Β΄ και ειδικότητας ΔΕ Διοικη−
τικού με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Μαρκογιαννάκη,
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, βαθμού Δ΄ και ειδικότητας TE Διοικητικού.
4. α) έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4250/2014 και
¡i) O τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε−
τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992,
όπως ισχύει.
5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ
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Αριθ. οικ. 21513/66
(2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υφυ−
πουργού», στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
β) του ν. 4052/2012,«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργεί−
ων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε−
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», Α΄ 41, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ/τος 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ−
γασίας», Α΄163, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», Α΄ 141,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση
του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)», Α΄ 143
και με το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοί−
χως», Α΄ 152,
ε) του π.δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», Α΄ 153,
στ) της υπ’ αριθμ. οικ. 20894/61/20−6−2014 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», Β΄ 1634.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενική ρύθμιση
O Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πρό−
νοιας προΐσταται αμέσως μετά τον Υφυπουργό όλων
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και
προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο
Υφυπουργός και προέρχονται από τις Διευθύνσεις και
το Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής

Διεύθυνσης Πρόνοιας και από την Κεντρική Αρχή Δια−
κρατικών Υιοθεσιών.
Άρθρο 2
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Πρόνοιας.
Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρό−
νοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «με
εντολή Υφυπουργού», για τα κάτωθι:
1. Την έκδοση αποφάσεων που αναφέρονται σε θέ−
ματα μετακίνησης προσωπικού για τις Μονάδες Κοι−
νωνικής Φροντίδας και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και
Κ.Ε.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 3599/2007, Α΄ 176
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του
ν. 4075/2012, Α΄ 89.
2. Την έκδοση αποφάσεων για την κατάρτιση τεχνικών
προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών και για
την προμήθεια, διαλογή, διακίνηση και επισκευή του
υλικού (β.δ. 972/1966, Α΄ 265).
3. Την έκδοση αποφάσεων καταβολής δόσεων ή απο−
πληρωμής τελικών δικαιούχων προγραμμάτων του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Ε.Τ.Π.).
4. Την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων που αφορούν
στις εκτός έδρας μετακινήσεις των Προέδρων του Δ.Σ.
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότη−
τας Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
5. Την έκδοση αποφάσεων και την υπογραφή εγγρά−
φων για θέματα στα οποία συμπράττουν περισσότερες
Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας γενικό−
τερου ενδιαφέροντος.
6. Την εισήγηση για την έγκριση διοργάνωσης συνε−
δρίων και εκθέσεων με αντικείμενο αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.
7. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών επί θεμάτων
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας με
τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και
οδηγίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πρακτικής
και νομολογίας.
Άρθρο 3
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής παύει
να ισχύει κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει θέματα της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημέρα δημοσί−
ευσής της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. B1/οικ 38810/3156
(3)
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την
έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
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ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης Πρωθυπουργού
και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρ.
329/3−7−2013 (Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχα−
ήλ Παπαδόπουλου.
5. Την 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).
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009
και στο άρθρο 2 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος
οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, η μεταφορική επι−
χείρηση αποδεικνύει ότι πληροί, πέραν των λοιπών νο−
μίμων προϋποθέσεων, την απαίτηση της οικονομικής
επιφάνειας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 7 του
Κανονισμού αριθ. 1071/2009.
Άρθρο 3
Οικονομική επιφάνεια νέων μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής
επιφάνειας των νέων μεταφορέων ορίζονται ως εξής:
(α) Νέοι μεταφορείς με μορφή ανώνυμης εταιρείας:
εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμο−
ποιούμενο όχημα. Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται
μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια
ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
(β) Νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών: δε−
καοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και
εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμο−
ποιούμενο όχημα. Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται
μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια
ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα ανωτέρω ποσά και ο τρόπος απόδειξης ισχύουν για
όλα τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο νέος μεταφορέας,
δηλαδή τόσο για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ)
που κυκλοφορούσαν πριν τις 27−1−2012 ("παλαιές άδειες")
όσο και για τις νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται στο
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νέο μεταφορέα με την διαδικασία των άρθρων 4 και 5
του ν. 3887/2010 όπως ισχύει ("αρχική χορήγηση").
Άρθρο 4
Οικονομική επιφάνεια παλαιών μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επι−
φάνειας των παλαιών μεταφορέων ορίζονται ως εξής:
(α) Για τις παλαιές άδειες ΦΔΧ: εννέα χιλιάδες (9000)
ευρώ για την πρώτη παλαιά άδεια ΦΔΧ και πέντε χιλιά−
δες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενη
παλαιά άδεια ΦΔΧ. Η οικονομική επιφάνεια για τις πα−
λαιές άδειες αποδεικνύεται με βεβαίωση τραπεζικού
υπόλοιπου ή με αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογα−
ριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε
μια ή περισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες
και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα
πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας
άσκησης επαγγέλματος και στην οποία φαίνονται τα
στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό
υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της πε−
ρίπτωσης.
(β) Για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση:
− εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ με αρ−
χική χορήγηση και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε
επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση,
όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυμη εταιρεία
− δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ
με αρχική χορήγηση και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ
για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική
χορήγηση, για όλες τις άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις.
Η οικονομική επιφάνεια για τα ΦΔΧ με αρχική χορή−
γηση αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ
του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρα−
καταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 5
Η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας αφορά
τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα μισθωμένα οχήματα της
επιχείρησης και πρέπει να πληρούται διαρκώς, για όσο
χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδεια άσκησης επαγγέλμα−
τος οδικού μεταφορέα.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης και γραμμάτια πα−
ρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
που έχουν κατατεθεί από μεταφορικές επιχειρήσεις
για την απόδειξη της οικονομικής τους επιφάνειας για
την έκδοση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) σύμ−
φωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012
(Β΄ 888), εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους έκδο−
σής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας
της επιχείρησης.
2. Μεταφορική επιχείρηση που έχει αποδείξει την οι−
κονομική της επιφάνεια για την έκδοση της ΑΟΜ με εγ−
γυητική επιστολή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888) αλλά δεν υποχρεούται πλέον
να αποδεικνύει την οικονομική της επιφάνεια με εγγυη−
τική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
και του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, επειδή θεωρείται πα−
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λαιός μεταφορέας, μπορεί, εφ’ όσον επιθυμεί, να ζητήσει
με αίτησή της την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην αρμόδια υπηρεσία τα
δικαιολογητικά της οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα
με το άρθρο 4.
Άρθρο 7
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η
υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β΄346).

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
µίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Ν. 4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. ∆ιατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή
κοινωνικού µερίσµατος προς στήριξη των πολιτών και
οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και
ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδη−
µατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται
µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3
της παρούσας.
2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα
χρέη προς το ∆ηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το
κοινωνικό µέρισµα από µία και µόνο πηγή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για
την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές
ποσό του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος

ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδι−
ου Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης προγραµµάτων για άστεγους, η έκταση και
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών
λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών
Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέµατα εφαρµογής της
παρούσας.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται
οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. ∆ιατίθεται ποσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000)
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω
προγραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι µεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται
στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).
5. Προγράµµατα ή δράσεις, που χρηµατοδοτούνται
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται µε απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιηµέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και
κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων.
6. Ως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση προγράµµατα ή
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα
στόχο των αστέγων.
7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραµµάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
«4. Στις ανώνυµες εταιρίες το δικαίωµα του εκλέγε−
σθαι έχει το πρόσωπο που ορίζει το ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο της εταιρίας µε απόφασή του.»
8. α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του ν. 4002/2011 (Α΄180) καταργείται.
β. Η παρούσα περίπτωση δεν καταλαµβάνει όσους
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταθέσει
αίτηση για την υπαγωγή στο άρθρο 10 του ν. 4002/2011.
9. Η υπαγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς
χρονοµεριστικής µίσθωσης είναι δυνατόν να αφορά µέ−
χρι ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολι−
κής σε κλίνες δυναµικότητας των τουριστικών καταλυ−
µάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους µορφή. Στο
υπόλοιπο ποσοστό της δυναµικότητάς τους θα ισχύει
το σύνηθες για την κάθε λειτουργική µορφή καθεστώς
λειτουργίας και εκµετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταργείται.
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων
τα οποία µπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και µόνο
µέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199).
Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό
τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπη−
ρεσίες» (e−service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συν−
δροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής
εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρµόδια
∆ΟΥ και στον EOT και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθµιζόµενη περίπτωση,
στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης
επιτηδεύµατος από την οικεία ∆.Ο.Υ..»
11. Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι παράγραφοι 3
και 4 του άρθρου 11 και το άρθρο 18 του ν. 431/1937
καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑ−
ΡΑΚΤΗΡΑ − Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται
προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιµελη−
τήριο σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18),
η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας των επιµελητηρίων
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2
του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις
που δεν έχουν εγγραφεί στο επιµελητήριο.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005
(Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών, επαγγελµατικών εργαστηρίων που ιδρύ−
θηκαν και λειτουργούν νόµιµα εντός των ορίων της
Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή µε τη µεταφορά της
µίας από αυτές στη θέση της άλλης.»
3. Το άρθρο 21 του ν. 3325/2005 καταργείται.
4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. «Εµπορευµατικό Κέντρο» είναι ένα οργανικά ολο−
κληρωµένο σύνολο δοµών, διαρθρωµένων υπηρεσιών
και υποδοµών διαφορετικών µέσων µεταφοράς, που
ιδρύεται και λειτουργεί σε περιοχή, όπου επιτρέπονται
δραστηριότητες για εξυπηρέτηση συνδυασµένων µε−
ταφορών.»

1419

β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 και η παρά−
γραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3333/2005 καταργούνται.
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του π.δ. 24/ 31.5.1985
(∆΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξε−
ων της παρ. 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταµέ−
νων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον αποδεδειγ−
µένα βρίσκονται σε λειτουργία η οποία βεβαιώνεται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑ−
ΡΑΚΤΗΡΑ − ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη µεταφορά ευπαθών και
µη ευπαθών προϊόντων και µε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρή−
σης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία
σύµφωνα µε τον ν.1959/1991 (Α΄ 123) για την εξυπηρέτηση
των µεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον
τα οχήµατα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσµα−
τα για τη στεγανοποίηση του ενός διαµερίσµατος από
το άλλο. Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα, καθώς και η
ύπαρξη των χωρισµάτων αναγράφονται στη στήλη των
παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.
2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/
2010 (Α΄ 174) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλλη−
λους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθη−
κευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή
τους, µπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί
δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για
τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών
αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή
Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.»
β. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
και η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/
2010 καταργούνται.
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε΄ της εγκυ−
κλίου Β1/8535/980/2012 καταργείται.
3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) και την παράγραφο
17 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καταργείται.
β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ΄ της υ.α. Α2/29542/
5347/1991 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣ−
ΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4155/2013 (Α΄
120) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9,
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιµοποιούν
το σύνολο ή µέρος του ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάθεση και
εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεών τους, σύµφωνα µε
τα αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και
στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος
Προµηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4155/
2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην
Κεντρική ∆ιοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του
ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.7.2014.

