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Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων  
 
Aριθμ. Α1/οικ. 18764/670 
 
(ΦΕΚ Β' 1065/28-03-2017) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις παραγράφους 2, 3, 8 και 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει 
κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α'84) και αντικατασταθεί με το ν.4441/2016 (Α' 227). 
 
2. Τις διατάξεις του ν.3874/2010 (Α΄151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύουν. 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 30 και 31 του ν. 4441/2016 (Α'227). 
 
4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
 
5. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
6. Την 4402/88/2017 (Β' 127) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη». 
 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 
 
8. Τη με αριθ. 11226/133908/30-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β'3903). 
 
9. Τη 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). 
 
10. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών και ιδίως αυτών που 
σχετίζονται με την απόδειξη της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» ή του «κατόχου 
αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το ΜΑΕΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων), καθώς και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
 
11. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων 
 
Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων 
είναι: 
α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και 
β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 
 
Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα 
«επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» 
 
Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία 
αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 
(Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
«επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και 
 
β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω 
βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση: 
β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση. 
β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς. 
β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης 
εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, 
οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών). 
β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί 



δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης 
λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για 
δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες. 
 
γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ' άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 3 
Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών 
 
Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο 
όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», υποβάλλεται 
αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των 
προς ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση. 
 
Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής 
εκμετάλλευσης. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Παπάγου, 16 Μαρτίου 2017 
 
Οι Υπουργοί 
 
Υποδομών και Μεταφορών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
 
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
 


