
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακού δικτύου 
και πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανι-
σμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

4 Τροποποίηση της αριθ. A2/οικ. 33354/2463/
7-6-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι 
και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορί-
ας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθού-
μενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών» (Β΄ 967). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 8183 (1)
  Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω. 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν. 3861/2010 (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 άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 (Α΄51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ‘σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-

ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)’ (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από 
το Π.δ. 133/2013 (Α΄ 198) και το Ν. 4375/16 (Α΄ 51) και 
ισχύει.

5. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομα-
σία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα 
εδρεύει και θα λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης στην Κω, το οποίο θα είναι αρμόδιο 
για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προ-
στασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται 
στο προαναφερόμενο Κέντρο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Η Διευθύντρια 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

     Αριθμ. Φ. 146/140/85777/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγη-

τή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 258/8.12.2014),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1618

18843
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β. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005),

γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 181/29.8.2014), όπως 
ισχύει,

δ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 114/22.9.2015),

ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116/23.9.2015),

στ. Την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ Β' 2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ. Υ99/28.12.2015 απο-
φάσεις (ΦΕΚ Β' 2869/29.12.2015), και Υ134/15-3-2016 
(ΦΕΚ Β' 711/17.3.2016).

2. Την αριθμ. 18214/2/3-2-2015 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ Γ΄ 299/7.4.2015), και την αριθμ. 12733/Ζ1/23.1.2015 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί διορισμού του καθηγητή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την οποία με-
τακαλείται ο Σπυρίδων Τζαμαρίας, καθηγητής πρώτης 
βαθμίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί-
ας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε οργανική 
θέση καθηγητή, της ίδιας βαθμίδας και ιδίου γνωστι-
κού αντικειμένου, στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στο Τμήμα Φυσικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μετάκληση γίνεται στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φυσική».

3. Την με αριθμ. 1018/24.11.2015 αίτηση του Καθηγητή 
Πρώτης βαθμίδας Σπυρίδωνα Τζαμαρία για τη μεταβολή 
του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής (αρ. συν. 8/14.12.2015) του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης η οποία εγκρίνει τη μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή κα-
θώς και την από 27.11.2015 γνώμη του Τομέα Πυρηνι-
κής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (αρ. 
Συνέλευσης 3/27.11.2015).

5. Το αριθμ. 12987/3.3.2016 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 
αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κα-
θηγητή.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Σπυρίδωνα Τζαμαρία του Ευσταθίου, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από « Κλασσική Φυσική» 
σε «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και 
Αστροσωματιδιακή Φυσική». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Μαΐου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 Ι

   Αριθμ. οικ. 24013/410 (3)
Σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακού δικτύου 

και πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανι-

σμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4368/

2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α' 21).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του νόμου Ν.3996/2011 
(Α' 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ-
λες Διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 88.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό 
Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος 
για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική 
προστασία και άλλες διατάξεις» ( Α' 111).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143).

8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4314/
2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίο-
δο 2014-2020» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 4320/2015 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (29 Α').

10. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1, 47 παρ. 3 και 
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
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11. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 172).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ιδίως 
τα άρθρα 9, 16 και 25 και ειδικότερα την περ. αστ' του εδ. α' 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.δ. 113/2014 (Α' 180).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α' 181).

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114).

16. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 (116 Α') «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Την υπ’ αριθμ. 105755/14-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση» (Β' 2222), όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (2281 Β').

19. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

20. Την υπ. αριθμ. C(2014) 10128 final/17-12-2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020».

21. Το υπ’ αριθμ. Ref. Ares (2015)2092263-19-5-2015 
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το 
οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα.

22. Το Σχέδιο Δράσης για τη Διάγνωση των Αναγκών 
της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

23. Την υπ’ αριθμ. 1679/10.2.2016 Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠΑΝΑΔ και Δια βίου μάθησης προς τους δικαιούχους 
για την υποβολή πρότασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κωδικός 
Πρόσκλησης: ΑΝΑΔ11 Α/Α ΟΠΣ: 1289).

24. Την υπ’ αριθμ. 3063/08.3.2016 Απόφαση Ένταξης 
της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διά-
γνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Π.Σ. ΔΑΕΕ -
LMDS IT System) - Α' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5000599 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020».

25. Την με αριθ. 13277/2920/21.03.2016 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

26. Την με αριθ. ΑΤ2/13455/46/23.03.2016 εισήγηση 
της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθε-
τικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης θα προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 1.120.000 €
(320.000 € για το 2016 και 200.000 € για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη της περιόδου 2017 - 2020) 
και η οποία θα εξασφαλισθεί από πόρους του ΠΔΕ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθώς και από πόρους του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Δικτύου Φορέων και Οργανισμών
για τη λειτουργία του Μηχανισμού 
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας συνίσταται στον προσδιορισμό των 
βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, προσφορά 
και ζήτηση εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιό-
τητες-ικανότητες-γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό 
και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν και όπως τείνουν να 
εξελιχθούν στο μέλλον και στον εντοπισμό των εν-
δεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης της εργασίας.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Μηχανισμού 
συστήνεται Επιχειρησιακό Δίκτυο φορέων και οργανι-
σμών, που σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές του 
Μηχανισμού και αναλαμβάνουν την υλοποίηση των 
απαραίτητων δραστηριοτήτων οι οποίες συνάδουν με 
τους σκοπούς τους, είτε για τη συγκέντρωση των δε-
δομένων είτε την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του 
Μηχανισμού.

Ο Μηχανισμός αντλεί τα δεδομένα που απαιτούνται 
για την λειτουργία του από το Δίκτυο φορέων, στο οποίο 
συμμετέχουν οι εξής:

α) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) το Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, γ) το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δ) το Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ε) η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, στ) ο Οργανισμός Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ζ) ο Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), 
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η) οι Περιφέρειες της χώρας, θ) οι Κοινωνικοί Εταίροι που 
υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
(ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), ι) φορείς των οποίων 
οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στην λει-
τουργία του Μηχανισμού, ιδίως, ερευνητικά κέντρα και 
πανεπιστήμια.

Άρθρο 2
Ρόλος των συμμετεχόντων φορέων στο Δίκτυο

α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Διεύθυνση Απασχόλησης ως 
συντονιστής για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχα-
νισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, 
καθορίζει τις εκροές και τις εισροές του Μηχανισμού 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισμού 
και εποπτεύει την υλοποίηση των απαραίτητων δρα-
στηριοτήτων.

Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης παρέχει στον Μηχανισμό στοιχεία για τις ροές 
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε επαγ-
γελματικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.

β. Το ΕΙΕΑΔ ως επιστημονικά υπεύθυνος φορέας για 
την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνω-
σης είναι αρμόδιο για το συντονισμό των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων, το σχεδιασμό της μεθοδολογίας του μη-
χανισμού τόσο της συνολικής όσο και της μεθοδολογίας 
συλλογής δεδομένων από τα μέλη του δικτύου και για 
το συντονισμό του επιστημονικού έργου της συλλογής, 
επεξεργασίας και αξιολόγησης των δεδομένων που 
αποστέλλονται από τους φορείς που συμμετέχουν στο 
δίκτυο.

γ. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των συμβάλλει στην παροχή δεδομένων στο Μηχανι-
σμό σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας του καθώς και 
στον καθορισμό των εκροών του, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου. 
Ενδεικτικά παρέχει στο ΕΙΕΑΔ χρονοσειρές δεδομένων 
αποφοίτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΜΑ, 
Διδακτορικού, αποφοίτων τεχνικής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ανά ειδικότητα, αποφοίτων και αποφοίτων 
που έλαβαν πιστοποίηση ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) 
ανά ειδικότητα, αποφοίτων ΤΕΙ ανά τμήμα, αποφοίτων 
ΑΕΙ ανά τμήμα, αποφοίτων μεταπτυχιακών τίτλων ανά 
τμήμα, αποφοίτων διδακτορικών τίτλων ανά τμήμα, 
τίτλων αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ανά επίπεδο και 
τμήμα, αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων ανά ειδικότητα, 
αποφοίτων ειδικής αγωγής ανά κατηγορία, αποφοίτων 
ειδικών σχολείων (μουσικά, κ.λπ.) και βαθμίδα εκπαίδευ-
σης, μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας 
αποφοίτων διαφόρων σχολών και βαθμίδων.

δ. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, συμβάλλει στην ανάπτυξη του Μηχανισμού πα-
ρέχοντας δεδομένα στο Δίκτυο σχετικά με τα θέματα 
αρμοδιότητας του, ιδίως, αναφορικά με την εθνική στρα-
τηγική έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στον καθορισμό 
των εκροών του.

ε. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρέχει στοιχεία από 
την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που αφορούν τον δυ-
ναμισμό/ την ανθεκτικότητα επαγγελμάτων/ κλάδων/
εκπαιδευτικών επιπέδων και τις αναντιστοιχίες που πα-
ρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο. Επίσης, παρέχει πρωτογενή στοιχεία 
από την Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας που αφορούν 
στις κενές θέσεις εργασίας σε κλαδικό και επαγγελματικό 
επίπεδο.

στ. Ο Ο.Α.Ε.Δ παρέχει στοιχεία για την ανεργία υπό τη 
μορφή στατιστικών αναφορών, ιδίως, βασικά χαρακτηρι-
στικά των εγγεγραμμένων ανέργων, κατά φύλο, αναλυτι-
κές ηλικιακές ομάδες, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενεια-
κή κατάσταση και εθνικότητα, διάρκεια ανεργίας, για το 
σύνολο της Χώρας, κατανομή Εγγεγραμμένων Ανέργων 
ανά Διοικητική Περιφέρεια, κατανομή Εγγεγραμμένων 
Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, 
Ανάλυση Εγγεγραμμένων Ανέργων ανά Μονοψήφιο και 
Διψήφιο ΣΤΕΠ'92, στοιχεία Κενών Θέσεων, στο Σύνολο 
Χώρας και ανά Διοικητική Περιφέρεια. Επίσης, συμβάλλει 
στον καθορισμό των εκροών του συστήματος σε σχέση 
με τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

η. Οι Περιφέρειες, υποβάλουν στο Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας τις διαθέσιμες μελέτες, έρευνες και εμπειρο-
γνωμοσύνες για την περιοχή ευθύνης τους. Επίσης, 
όταν αυτό απαιτείται, για τις ανάγκες του εθνικού μη-
χανισμού, με βάση τη μεθοδολογία που συμφωνείται 
με το ΕΙΕΑΔ συγκεντρώνουν δεδομένα που αφορούν 
ιδίως το αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας, το ερ-
γατικό δυναμικό, τον προσδιορισμό των αναγκών σε 
δεξιότητες και επαγγέλματα της αγοράς εργασίας σε 
Περιφερειακό επίπεδο.

Οι Περιφέρειες αλληλεπιδρούν με την κεντρική διοί-
κηση προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματι-
κότητα των παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται, ώστε 
με τη σταδιακή ενίσχυση της συμμετοχής τους και την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, να διασφαλισθεί η σταθερή 
συνεργεία των παρεμβάσεων σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.

Οι Περιφέρειες που έχουν αναπτύξει Μηχανισμούς Δι-
άγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας μεριμνούν 
για τη σύνδεση και διαλειτουργικότητα τους με τον Εθνι-
κό Μηχανισμό Διάγνωσης.

θ. Οι κοινωνικοί εταίροι, με βάση μεθοδολογία που 
συμφωνείται με το ΕΙΕΑΔ διεξάγουν ιδίως ερευνητικές 
δράσεις (έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων), συγκε-
ντρώνουν δεδομένα ιδίως για τις ανάγκες σε δεξιότητες 
σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο, που καλύπτουν 
τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρ-
χουσες πηγές πληροφόρησης για τα ζητήματα της διά-
γνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

ι. φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να 
συμβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισμού, ιδίως, 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
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Άρθρο 3
Διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή 
στοιχείων από τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο

Οι φορείς και οργανισμοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο 
υποχρεούνται να αποστέλλουν προς το ΕΙΕΑΔ, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος, τα στατιστικά δεδομένα, 
τα ποιοτικά δεδομένα καθώς και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του Μη-
χανισμού, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται 
από το ΕΙΑΕΔ, σύμφωνα με τις ανάγκες των παραδοτέ-
ων του Μηχανισμού, που αποφασίζονται στην Επιτροπή 
Συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις 
περί προστασίας του απορρήτου.

Αναλόγως του θέματος που εξετάζεται κάθε φορά για 
τις ανάγκες των παραδοτέων του Μηχανισμού, συγκαλεί-
ται το μέρος του Δικτύου που σχετίζεται με το συγκεκρι-
μένο θέμα. Επίσης, στο Δίκτυο είναι δυνατόν να συμμε-
τέχουν/να καλούνται κατά περίπτωση και άλλοι φορείς 
που θα μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα που έχουν 
σχέση με το αντικείμενο του Μηχανισμού Διάγνωσης.

Τα σημεία επαφής του Δικτύου είτε συνεδριάζουν με 
φυσική παρουσία είτε αναπτύσσουν ηλεκτρονική επι-
κοινωνία για τη διεκπεραίωση των ενεργειών που απαι-
τούνται για την ομαλή λειτουργία του.

Το ΕΙΕΑΔ είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των εισ-
ροών του Δικτύου, την σύνθεση των αποτελεσμάτων 
και την τελική εξαγωγή των συμπερασμάτων σε ετήσια 
Έκθεση.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του ΕΙΕΑΔ, το οποίο καταρτίζει τις 
ενημερωτικές εκθέσεις, τα αποτελέσματα και η ετήσια 
έκθεση δίνονται στη δημοσιότητα, με στόχο τη διάχυση 
της πληροφορίας που περιέχουν.

Τα αποτελέσματα και η ετήσια έκθεση αποτελούν πηγή 
άντλησης πληροφόρησης, που θα λαμβάνεται υπόψη 
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων, μαζί με την πληροφόρηση που παρέχεται 
άμεσα από τα αιτήματα των εργοδοτών, από τα σχέ-
δια αναπτυξιακής δράσης των Περιφερειών καθώς και 
από ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης, όπως η διατήρηση 
και η ανάπτυξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και των 
αντίστοιχων δεξιοτήτων, και η ένταξη ατόμων ευπαθών 
ομάδων στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 4
Συντονισμός του Δικτύου

Την ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία του Δι-
κτύου καθώς και τον συντονισμό, την οργάνωση και την 
συνεργασία των φορέων του Δικτύου έχει το Εθνικό Ιν-
στιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 5
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
και Πλατφόρμας Πληροφόρησης

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τους φορείς 
του δικτύου που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του 

συστήματος διάγνωσης, εισάγονται σε ψηφιακή μορφή 
στην κεντρική βάση δεδομένων του πληροφοριακού 
συστήματος του Μηχανισμού, το οποίο διαλειτουργεί με 
τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/
και άλλων φορέων.

Την ευθύνη της εποπτείας και διαχείρισης του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Ερ-
γασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο θα 
στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό που χρειάζεται 
για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του σε σχέση με 
τον Μηχανισμό.

Το ΕΙΕΑΔ είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και επεξερ-
γασία των δεδομένων που προκύπτουν από την επεξερ-
γασία των στοιχείων που εισάγονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων που 
αφορούν τον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας σε κλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο επαγγέλματος 
και σε επίπεδο δεξιοτήτων. Η ανάλυση των στοιχείων 
έρευνας από το ΕΙΕΑΔ και η αποτύπωση τους στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα θα διενεργούνται και σε επίπεδο 
Περιφερειών και για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά, προ-
κειμένου οι Περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιούν τα 
στοιχεία αυτά στη γεωγραφική τους επικράτεια.

Παράλληλα δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, η 
οποία αποτελεί έναν ηλεκτρονικό χώρο/ πεδίο (ιστοσελί-
δα) όπου παρέχεται η εύληπτη παρουσίαση των βασικών 
στατιστικών μεγεθών της αγοράς και κυρίως ποσοτικά 
στοιχεία για τις βασικές διαστάσεις της προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό επίπεδο, 
καθώς και σε επίπεδο δεξιοτήτων.

Μέσω της πλατφόρμας, συλλέγεται και παρέχεται 
ανοιχτή πληροφόρηση σε άτομα και επιχειρήσεις όσον 
αφορά στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της 
αγοράς εργασίας, προσφορά και ζήτηση εργασίας σε 
επαγγέλματα και σε δεξιότητες -ικανότητες - γνώσεις, 
σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν 
και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον και στον 
εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.

Στην πλατφόρμα πληροφόρησης, μετά από τη λήψη 
των απαιτούμενων ενεργειών δύναται να περιλαμβάνο-
νται και σχετικά δελτία τύπου, μελέτες από αρμόδιους 
φορείς, εγκεκριμένα/ αξιόπιστα επιστημονικά άρθρα, 
πιθανές αξιολογήσεις προγραμμάτων απασχόλησης κλπ.

Το δίκτυο των φορέων του Μηχανισμού Διάγνωσης 
λαμβάνει ρόλο διαβαθμισμένου χρήστη της πλατφόρ-
μας. Τα μέλη που το απαρτίζουν, θα μπορούν να εισέρ-
χονται στο περιβάλλον εσωτερικού χρήστη, να αναρτούν 
και να ανανεώνουν στοιχεία της πλατφόρμας που προ-
έρχονται από δικές τους μελέτες.

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος του άρθρου 3 της παρούσας και την ανάπτυ-
ξη της ικανότητας των συμμετεχόντων στο Δίκτυο να 
παρέχουν τα στοιχεία σύμφωνα με τη διαδικασία του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18848 Τεύχος Β’ 1618/08.06.2016

ίδιου άρθρου και του άρθρου 5 της παρούσας, τα μέλη 
του Δικτύου υποχρεούνται να στέλνουν στο ΕΙΕΑΔ τα 
αναγκαία στοιχεία βάσει συμφωνημένης μεθόδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2016 

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και      Υφυπουργός Οικονομίας,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης      Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Eργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι 

   Αριθμ. B2 2462/61235 (4)
Τροποποίηση της αριθ. A2/οικ. 33354/2463/

7-6-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι 

και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφο-

ρίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροω-

θούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών» (Β΄ 967).  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 12 του Ν. 2166/

1993 (Α΄ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του 
άρθρου 5 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και αναριθμήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3483/2006 (Α΄169).

2. Την περίπτωση β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουρ-
γών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 84 και 88, 89 του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το 
Ν. 2696/1999 (Α΄ 57) καθώς και τις λοιπές διατάξεις του 
νόμου αυτού όπως ισχύει.

4. Τις αποφάσεις 160066/3400/1030/11-6-1976, 
168619/1698/10-1-1978 (Β΄ 57), 123552/672/182/
3-6-1980 (Β΄ 534), περί κυκλοφορίας αγροτικών μηχανη-
μάτων μεταφοράς σιτηρών και βάμβακος.

5. Τις διατάξεις του ν. 1959/91 (Α΄123) «Για τις οδικές 
μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 1161/1977 (Α΄ 380) «Περί των 
μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών των αυτοκινή-
των οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων 
υπό αυτοκινήτων και συρμών», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθ. Α2/13721/2431/1994 από-
φασης των υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Με-
ταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και Προϋποθέσεις 

χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε 
κατόχους αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μη-
χανών» (Β΄ 502), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Α2/ 
18208/1616/22-5-2002 απόφαση των υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Β΄ 666).

8. Τις διατάξεις της αριθ. A2/οικ. 33354/2463/7-6-2007 
απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Όροι και Προϋποθέσεις χορήγησης αδει-
ών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατόχους αυτο-
προωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών» (Β΄ 967).

9. Το άρθρο 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

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

11. Την 19273/565/Φ1/2016 (Β’ 710) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών Μετα-
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας 
Χρυσοβελώνη».

12. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β' 2144).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

14. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορι-
σμού της περιόδου συγκομιδής των γεωργικών προϊ-
όντων από τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές, τα οποία μεταφέρονται με ΦΙΧ αυτοκίνητα 
αλλά και με φορτηγά οχήματα τα οποία κυκλοφόρησαν 
με διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως αγροτικά μηχανήματα.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. A2/οικ.33354/2463/7-6-2007 απόφαση 

των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινω-
νιών (Β΄ 671) τροποποιείται ως ακολούθως:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18849Τεύχος Β’ 1618/08.06.2016

1. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου 
Α τροποποιείται ως εξής:

«β) Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), το 
μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και 
μόνο από τον ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, 
κατά την περίοδο της συγκομιδής, η οποία (περίοδος) 
καθορίζεται για κάθε έτος και για κάθε Περιφέρεια με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά έτος, απαγο-
ρευμένης σε κάθε περίπτωση, της άμεσης ή έμμεσης 
είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις 
μεταφορές, που διενεργούνται με αυτό. Στον όρο «φορ-
τηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα 
μικτού βάρους μέχρι 26.000 χλγρ. (χωρίς δικαίωμα προ-
σάρτησης ρυμουλκουμένου ή επικαθημένου).

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγρά-
φου 1 του Κεφαλαίου Α τροποποιείται ως εξής:

«Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις ημέ-
ρες εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής και μόνο 
κατά την περίοδο συγκομιδής όπως αυτή καθορίζεται 
με την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για κάθε 
Περιφέρεια.

Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α 
τροποποιείται ως εξής:

«δ) Με τον όρο «ιδιοκτήτης» θεριζοαλωνιστικής μη-
χανής, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κα-
τέχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης 
θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών 
Μηχανημάτων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παρ. 1 του 
Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:

«Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων της οικείας Περι-
φερειακής Ενότητας η οποία θα είναι του τύπου:»

4. Η παράγραφος που ακολουθεί την περίπτωση ε) της 
παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:

«Αφού ελεγχθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά και εφόσον διαπιστωθεί από αυτά, ότι ο ιδιοκτήτης 
της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής εί-
ναι το ίδιο πρόσωπο, που αναφέρεται στις βεβαιώσεις 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της αρμόδιας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χορηγούνται άδεια και 
πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων. Στην άδεια 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στη στήλη των 
παρατηρήσεων αναγράφεται η επιτρεπόμενη περίοδος 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την περίπτωση β της παρα-
γράφου 1 του Κεφαλαίου Α.

Επίσης αναγράφονται τα εξής:
«Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο 

κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμ. κυκλοφορίας 
................ θεριζοαλωνιστικής μηχανής και εφόσον μετα-
φέρει τα ................ προϊόντα, (συμπληρώνεται με τα προϊ-
όντα που αναφέρει η βεβαίωση της αρμόδιας Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) και μεταφέρει τα 
προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις αποθήκες των πα-
ραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώσεως».

«Απαγορεύεται η μεταφορά οποιονδήποτε άλλων 
προϊόντων οποτεδήποτε».

5. Η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Ε τροποποιείται 
ως εξής:

«Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκι-
νήτων της κατηγορίας αυτής, μετά τη λήξη της περιόδου 
συγκομιδής έκαστου έτους, όπως αυτή καθορίζεται με 
την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για κάθε Περι-
φέρεια, κατατίθενται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπη-
ρεσία Μεταφορών η οποία είχε εκδώσει την τελευταία».

6. Η περίπτωση γ) του Κεφαλαίου ΣΤ τροποποιείται 
ως εξής:

«γ) Η κυκλοφορία εκτός της περιόδου συγκομιδής, 
όπως ορίζεται με την απόφαση του οικείου Περιφερει-
άρχη για κάθε Περιφέρεια»

7. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου 
Θ τροποποιείται ως εξής:

«β. Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των οχημά-
των της κατηγορίας αυτής, μετά τη λήξη της περιόδου 
συγκομιδής έκαστου έτους, όπως αυτή καθορίζεται με 
την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για κάθε Περι-
φέρεια, κατατίθενται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπη-
ρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας και δεν επιτρέπεται η επανα-
κυκλοφορία αυτών σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης των 
οχημάτων αυτών δεν κατέθεσε, τα στοιχεία κυκλοφορίας 
αυτού μετά τη λήξη της περιόδου συγκομιδής».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημε-

ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 26 Mαΐου 2016 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υποδομών,  Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Μεταφορών και Δικτύων Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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