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Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017 

 

Δημοσιεύτηκε η νέα απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με αριθμό 

Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017, με ημερομηνία έναρξης ισχύος από 17/02/2017, με την οποία 

ορίζεται εκ νέου η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων 

(ΗΑΣ/ τσιπάκια) των Φορτηγών Δ.Χ. και των Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.  

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η νέα αυτή Υ.Α. έναντι του ισχύοντος καθεστώτος είναι οι 

εξής: 

 Φορείς Διάθεσης: Τέλος στο μονοπωλιακό καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα εις 

βάρος των ιδιοκτητών ΦΔΧ & ΤΛΔΧ. Ως φορέας διάθεσης και χορήγησης ΗΑΣ 

ορίζεται κάθε ενδιαφερόμενος δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας. 

 Προθεσμία προμήθειας ΗΑΣ: Κάθε ιδιοκτήτης ΤΛΔΧ, ο οποίος δεν είχε εφοδιάσει 

το όχημά του με ΗΑΣ έως τις 17/2/17, έχει περιθώριο 4 μηνών από την έναρξη 

ισχύος της νέας Υ.Α. προκειμένου να εφοδιαστεί με ΗΑΣ. Μετά την πάροδο αυτής 

της προθεσμίας, και συγκεκριμένα από 17/06/2017, όποιο όχημα δεν διαθέτει 

έγκυρο ΗΑΣ θα έχει κυρώσεις ύψους 500ευρώ. 

 Περίοδος ισχύος ΗΑΣ: Ως περίοδος ισχύος κάθε ΗΑΣ ορίζονται τα 4 έτη από την 

ημερομηνία χορήγησής του. Μετά την πάροδο της τετραετίας, απαιτείται 

αντικατάσταση του ΗΑΣ. Ειδικά για τα ηλεκτρονικά αναγνώσιμα σήματα των Φ.Δ.Χ. 

και Τ.Λ.Δ.Χ. τα οποία έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση της νέας υπουργικής 

απόφασης και εμφανίζονται ενεργά («έγκυρα»), η προθεσμία της υποχρέωσης 

αντικατάστασης τους, λήγει με το πέρας της τετραετίας από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της νέας ΥΑ, 17/2/2017. 

 Φορείς ελέγχου ΗΑΣ: Όλες οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές θα είναι εφοδιασμένες με 

συμβατές συσκευές ανάγνωσης με τις οποίες θα επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του 

ΗΑΣ μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής σάρωσης. Εφόσον διαπιστωθεί από Αρχή 

Ελέγχου μη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ.» σε ΦΔΧ επιβάλλονται οι κυρώσεις 

της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3446/06 (Α' 49), ήτοι 

3.000ευρώ 

 Τιμή διάθεσης ΗΑΣ: Η νέα Υπουργική Απόφαση ορίζει ως μέγιστη τιμή διάθεσης 

του ΗΑΣ τα 60ευρώ, τελική τιμή με ΦΠΑ 24%. 

 

Οι Θέσεις της ΟΦΑΕ: 

Είναι γνωστό σε όλους πως η ΟΦΑΕ εδώ και χρόνια διεκδικεί την ολική κατάργηση του 

Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος καταρχήν στα ΦΔΧ για τα οποία ισχύει εδώ και πολλά 

έτη, αλλά στην συνέχει και για τα ΤΛΔΧ, καθώς το καθεστώς με την μορφή που ίσχυε και 

εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια επιπλέον οικονομική 
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επιβάρυνση για τους αυτοκινητιστές, ενώ δεν είχε καμία απολύτως ουσία ως προς τον 

έλεγχο της νομιμότητας των κυκλοφορούντων οχημάτων Δ.Χ.  

Δυστυχώς καμία πολιτική ηγεσία δεν πήρε την πρωτοβουλία κατάργησης του ΗΑΣ, παρόλο 

που αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι άκουσαν προσεκτικά τα επιχειρήματά μας και τα 

αποδέχτηκαν. Εναλλακτική λύση ήταν ο εξορθολογισμός και η αποκατάσταση της 

νομιμότητας του καθεστώτος διάθεσης ΗΑΣ με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες και με το 

λιγότερο δυνατόν κόστος για τους αυτοκινητιστές. Ευελπιστούμε πως η νέα Υπουργική 

Απόφαση κυμαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση και δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε στην 

διαδικασία αυτή με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση και την διασφάλιση των 

συμφερόντων των Ελλήνων αυτοκινητιστών. 
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