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ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παπάγου, 19 Νοεµβρίου 2010

Αριθ.Πρωτ. Β1/ 53534/5213
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία µεταφορικών εταιριών σύµφωνα µε το ν.3887/2010 (ΦΕΚ
Α΄174/ Α∆Α 4ΙΚ81-Ο) «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές»
ΣΧΕΤ. : α) Η B1/ 47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος (Α∆Α 4ΙΚ81-6)
β) Η Β1/47883/4534/2010 (ΦΕΚ1644/Β/14-10-2010 / Α∆Α 4ΙΞΨ1-Ξ) υ.α.
Στη συνέχεια της B1/ 47832/4533/11-10-2010 εγκυκλίου µε την οποία παρέχονται
οδηγίες για την εφαρµογή του νόµου 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» και
της Β1/47883/4534/ 2010 υ.α., διευκρινίζονται τα εξής:
Ίδρυση µεταφορικών εταιριών
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.3887/2010 οι εταιρίες που µπορούν να συστήνονται
και να λειτουργούν ως µεταφορικές µε την έναρξη ισχύος του νόµου είναι νοµικής µορφής
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση,
µετατροπή ή συγχώνευση µεταφορικής εταιρίας και σε κάθε αύξηση κεφαλαίου της γίνεται
από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 7.
Οι ήδη λειτουργούσες µεταφορικές εταιρίες µε τη µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θεωρείται ότι
πληρούν την απαίτηση του νόµου ως προς τη νοµική µορφή. ∆εν απαιτείται δηλαδή εκ νέου
αποτίµηση των παγίων

περιουσιακών τους στοιχείων προκειµένου να υπαχθούν στις

διατάξεις του νέου νόµου, είναι δυνατή ωστόσο εκ νέου η αποτίµηση αυτών από την
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Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010, εφόσον το επιθυµούν, κατόπιν αίτησης των
νοµίµων εκπροσώπων τους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3887/2010 η αποτίµηση της άυλης υπεραξίας των
εισφερόµενων Φ∆Χ γίνεται

µε βάση την εισφορά που πρέπει να καταβληθεί για την

απόκτηση µιας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση µε αυτήν. Η σχετική εισφορά
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010. ∆ιευκρινίζεται ότι, επειδή
για τα κυκλοφορούντα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 Φ∆Χ αυτοκίνητα, παρέχεται
το δικαίωµα αντικατάστασης µε άλλα µικρότερου ή µεγαλύτερου µικτού βάρους, για την
αποτίµηση της άυλης υπεραξίας αυτών λαµβάνεται υπόψη το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό
βάρος του Φ∆Χ αυτοκινήτου που µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία ανάλογα µε την κατηγορία
της άδειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ανεξαρτήτως του µικτού βάρους του ήδη
κυκλοφορούντος Φ∆Χ αυτοκινήτου. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα µικτά βάρη των φορτηγών
αυτοκινήτων καθορίζονται από:
α) το π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) το ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και την υ.α. Β2/24688/1892/2006 (ΦΕΚ 556 Β΄) για τα
νοµαρχιακά Φ∆Χ αυτοκίνητα του ν.1073/80 και του ν.δ 531/70.
Για τα βυτιοφόρα Φ∆Χ αυτοκίνητα µεταφοράς λυµάτων λαµβάνεται υπόψη το µικτό
βάρος του ήδη κυκλοφορούντος Φ∆Χ αυτοκινήτου, καθώς για την

αύξηση του µικτού

βάρους των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής απαιτείται γνωµοδότηση της αρµόδιας
επιτροπής.
Μετά τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος
οδικού µεταφορέα από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 346/2001.
Η κτήση Φ∆Χ αυτοκινήτων από τις µεταφορικές εταιρίες που ιδρύονται σύµφωνα µε
το ν.3887/2010 µπορεί να γίνει είτε κατόπιν µεταβίβασης είτε µε χορήγηση άδειας Φ∆Χ µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
σύµφωνα µε το άρθρο 5 είτε µε µίσθωση Φ∆Χ. Μετά την έκδοση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα και για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του πρώτου
Φ∆Χ αυτοκινήτου στο όνοµα της εταιρίας, εκδίδεται βεβαίωση λειτουργίας

µεταφορικής

εταιρίας σύµφωνα µε το ν. 3887/2010. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται τόσο για τις νέες εταιρίες
που θα ιδρυθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου όσο και για τις ήδη λειτουργούσες
εφόσον συγχωνευτούν και µετατραπούν σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε καθώς και για τις ήδη λειτουργούσες
κατά τη δηµοσίευση του νόµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις
του νόµου. Αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της έδρας της εταιρίας.
Η βεβαίωση λειτουργίας εκδίδεται µε τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 4
και των σχετικών δικαιολογητικών που εξετάζονται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ
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αυτοκινήτου στο όνοµα των εταιριών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν.3887/2010, χωρίς την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, δηλαδή µε τον έλεγχο:
1. Του καταστατικού της εταιρίας και του πιστοποιητικού περί µεταβολών.
2. Των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στο επάγγελµα (άδεια άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα).
3. Των δικαιολογητικών για την απόδειξη της ύπαρξης χώρων γραφείου και
στάθµευσης όπως περιγράφονται στο κεφ. Γ της Β1/47883/4534/2010 υ.α.
Ο χώρος γραφείου πρέπει να αποδεικνύεται ότι αποτελεί την επαγγελµατική έδρα της
µεταφορικής επιχείρησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, η

µεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση στο κράτος που δραστηριοποιείται
µε χώρο όπου διατηρεί τη βασική επιχείρηση, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα
διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά µε τον χρόνο
οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η
αρµόδια αρχή για να ελέγξει τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ως έδρα της
µεταφορικής επιχείρησης νοείται το γραφείο της µεταφορικής επιχείρησης που αποτελεί το
χώρο στον οποίο ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης και τηρούνται τα ανωτέρω έγγραφα.
Συνεπώς, προκειµένου να αποδειχθεί ότι οι χώροι που περιγράφονται στους τίτλους
ιδιοκτησίας ή στα συµβόλαια µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 και του
κεφ. Γ της υ.α. Β1/47833/4534/2010, αποτελούν την έδρα της επιχείρησης υποβάλλεται,
πέραν των αντιγράφων συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης, βεβαίωση έναρξης εργασιών
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

∆ιευκρινίζεται ότι το συµβόλαιο µίσθωσης θα πρέπει να είναι

νοµίµως θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα
µισθωτήρια ότι ο χώρος γραφείου της µεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αµιγώς
επαγγελµατικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για το εάν ο
επαγγελµατικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της
κατοικίας ως έδρας της µεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνεται
ότι τα έγγραφα της µεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των

αρµόδιων

ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση της νοµοθεσίας για τις εµπορευµατικές µεταφορές κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά ελέγχονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών για την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτου στο όνοµα των µεταφορικών εταιριών που
ιδρύονται σύµφωνα µε το ν. 3887/2010 είτε κατόπιν µεταβίβασης είτε κατόπιν χορήγησης
Φ∆Χ µε απόφαση του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
Στην δεύτερη περίπτωση (απόκτησης Φ∆Χ µε απόφαση του Γ. Γραµµατέα), τα
δικαιολογητικά της περίπτ. 3 υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες οι οποίες συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, καθόσον τα
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πρωτότυπα έχουν κατατεθεί στη ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Τα δικαιολογητικά αυτά ελέγχονται εκ νέου σε κάθε
επόµενη έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτου. Επίσης, ο έλεγχος και η σχετική
βεβαίωση εκδίδεται και κατά την κατάθεση µισθωτηρίου για τη µίσθωση Φ∆Χ αυτοκινήτου
καθώς και σε κάθε επόµενη µίσθωση.
Η βεβαίωση λειτουργίας περιέχει: Επωνυµία και κωδικό αριθµό εταιρίας, ΑΦΜ
εταιρίας, κωδικό του πρώτου ή πρώτων Φ∆Χ µε τους αντίστοιχους αριθµούς κυκλοφορίας,
αρ. κυκλοφορίας των ρυµουλκούµενων,

ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης και ειδικό

κωδικό των Φ∆Χ που χορηγούνται µε απόφαση του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου
Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων, ο οποίος είναι αντίστοιχος του Ειδικού Αριθµού

∆ικαιώµατος που έχει χορηγηθεί για τα ήδη κυκλοφορούντα, απογεγραµµένα Φ∆Χ
αυτοκίνητα. Επίσης, αναγράφεται ειδική ένδειξη για τα Φ∆Χ που έχουν µισθωθεί από την
εταιρία. Σε περίπτωση θέσεως σε κυκλοφορία Φ∆Χ αυτοκινήτου σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5 του ν.3887/2010, στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται ο αριθµός
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία της απόφασης χορήγησης του Γεν. Γραµµατέα του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Η βεβαίωση εκδίδεται από το
µηχανογραφικό σύστηµα και επανεκδίδεται στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων που
περιέχονται σε αυτήν. Για τη µηχανογραφική διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων αυτών
από τις υπηρεσίες Μεταφορών, θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες. Μέχρι την αποστολή
των οδηγιών αυτών, οι άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτων στο όνοµα των νέων εταιριών
χορηγούνται χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας.
Μεταβιβάσεις Φ∆Χ αυτοκινήτων
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3887/2010, η µεταβίβαση Φ∆Χ αυτοκινήτων είναι
δυνατή είτε σε µεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), οι οποίες λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν χώρο γραφείου είτε σε
µεταφορικές εταιρίες που πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3887/2010 (ως προς την νοµική
µορφή κλπ., σχετ. η B1/ 47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος). Για τη θέση σε κυκλοφορία Φ∆Χ
αυτοκινήτων κατόπιν µεταβίβασης, στο όνοµα ήδη λειτουργουσών κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου µεταφορικών επιχειρήσεων που δεν προσαρµόστηκαν στις διατάξεις των άρθρων
3 και 4, απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελµατικής
έδρας (µισθωτήριο ή τίτλοι ιδιοκτησίας) και όχι λοιπών εγκαταστάσεων (χώρων στάθµευσης).
Ως λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που διαθέτουν ισχύουσα
άδεια κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτου στο όνοµά τους κατά την έναρξη ισχύος του νόµου.
Ειδικά για τις µεταβιβάσεις Φ∆Χ αυτοκινήτων µε σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής
παροχής ή από κληρονοµική αιτία στα πρόσωπα του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 παρέχεται
το δικαίωµα στους δικαιούχους Φ∆Χ αυτοκινήτου να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης
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που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 346/2001 σχετικά µε την προθεσµία απόκτησης
άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα, και για την απόκτηση των λοιπών
προϋποθέσεων του ν.3887/2010. Συγκεκριµένα, είναι δυνατή η επικύρωση συµφωνίας
µεταβίβασης στο βιβλιάριο µεταβολών για τη µεταβίβαση Φ∆Χ αυτοκινήτου από κληρονοµική
αιτία ή µε σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής στα πρόσωπα του άρθρου αυτού
χωρίς να πληρούνται κατά τη µεταβίβαση οι προϋποθέσεις του π.δ 346/2001 και του
ν.3887/2010 (νοµική µορφή εταιρίας, και λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του
ν.3887/2010). Οι νέοι κάτοχοι οφείλουν να πληρούν ωστόσο τις ανωτέρω προϋποθέσεις µε
το πέρας την προβλεπόµενης προθεσµίας του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 (1 έτος, το οποίο
δύναται να παραταθεί αιτιολογηµένα για άλλους έξι µήνες). Το σχετικό δικαίωµα παρέχεται
µε την έκδοση απόφασης προσωρινής λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του π.δ 346/2001. Η άδεια κυκλοφορίας είναι προσωρινή και ισχύει για ένα
έτος µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε την απόφαση

προσωρινής λειτουργίας

(αναγράφεται σχετική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας). Στο διάστηµα της προσωρινής
λειτουργίας είναι δυνατή η µεταβίβαση των Φ∆Χ

αυτοκινήτων ή η εισφορά τους σε

µεταφορικές εταιρίες. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας ανακαλείται
το δικαίωµα δηµόσιας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
346/2001.
Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα
Οι νέες άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εκδίδονται πλέον
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 του ν.
3887/2010 στο όνοµα µεταφορικών εταιριών µε τη µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Επίσης, είναι
δυνατή η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος στο όνοµα φυσικών προσώπων που
διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτου κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου, χωρίς να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, εφόσον το επιθυµούν. Οι άδειες
άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα, στο όνοµα φυσικών προσώπων που έχουν ήδη
εκδοθεί, εξακολουθούν να ανανεώνονται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν.346/2001.
Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος γίνεται από την υπηρεσία µεταφορών
της έδρας της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001, µε την υποβολή των
δικαιολογητικών του π.δ. 346/2001 και της Β-66272/6175/24-12-2001 εγκυκλίου. Για την
απόδειξη της πλήρωσης των εχεγγύων αξιοπιστίας των µεταφορικών εταιριών νοµικής
µορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαιτείται αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Β΄ των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Α.Ε. και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. Όταν το πρόσωπο
που διευθύνει τις µεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω, απαιτείται πρόσθετα αντίγραφο ποινικού µητρώου του προσώπου αυτού και
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πράξη ορισµού του ως διευθυντή των

µεταφορικών

δραστηριοτήτων, αν αυτό δεν

προκύπτει από το καταστατικό.
Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001, για την
διακρίβωση της ύπαρξης της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας της εταιρίας απαιτείται η
απόδειξη ότι διαθέτει κεφάλαιο και αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 9.000 ευρώ όταν
χρησιµοποιεί ένα όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχηµα.

Σύµφωνα µε τα

ανωτέρω, το ύψος του µετοχικού /εταιρικού κεφαλαίου λαµβάνεται υπόψη για την απόδειξη
της οικονοµικής επιφάνειας. Σε περίπτωση κατά την οποία το ύψος του κεφαλαίου αυτού
είναι χαµηλότερο από αυτό που απαιτείται για την απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής
επιφάνειας µε βάση τα διαθέσιµα Φ∆Χ, για το επιπλέον ποσό υποβάλλεται βεβαίωση
πιστωτικού ιδρύµατος.
Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επανεκδίδεται στις περιπτώσεις
αλλαγής των µελών του ∆.Σ. ή του διαχειριστή ή του προσώπου που διευθύνει τις
µεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας.
Για την χορήγηση άδειας Φ.∆.Χ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντί των
δικαιολογητικών γ, δ και ε υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα και βεβαίωση για την απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας,
εφόσον αυτό απαιτείται.
Ειδικότερα ζητήµατα ήδη λειτουργουσών µεταφορικών επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 και παρ. 9 του ν. 3887/2010, οι Ιδιότυπες
Μεταφορικές Εταιρίες που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, εξακολουθούν να
διενεργούν εµπορευµατικές µεταφορές µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται από τις παρ.
2 και 3 του άρθρου 14. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι δυνατή η ένταξη Φ.∆.Χ αυτοκινήτων
που κυκλοφορούν στο όνοµα µεµονωµένων µεταφορέων σε ήδη λειτουργούσες Ιδιότυπες
Μεταφορικές Εταιρίες.
Σύµφωνα επίσης µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010, τα Φ.∆.Χ αυτοκίνητα
που µπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στο όνοµα νέων εταιριών σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5, είναι κατηγορίας EURO IV ή EURO V ή µεταγενέστερων οδηγιών και δεν
επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα φορτηγά µεγαλύτερου ή µικρότερου µικτού
βάρους. Με την παρ. 3 του άρθρου 14 ορίζεται ότι, µετά την παρέλευση 5 ετών από την
έναρξη ισχύος του νόµου, σε περίπτωση µεταβίβασης Φ.∆.Χ αυτοκινήτων, οι νέοι κάτοχοι
υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατά τους µε άλλα νεότερης τεχνολογίας,
κατηγορίας εκποµπών τουλάχιστον EURO IV.
∆ιευκρινίζεται ότι, ο παραπάνω περιορισµός αναφορικά µε την αντικατάσταση των
Φ∆Χ µε άλλα αυτοκίνητα µικρότερου ή µεγαλύτερου µικτού βάρους αφορά µόνο στα Φ.∆.Χ
αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 (µε
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απόφαση του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων). Τα
Φ∆Χ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 µπορούν να
αντικαθίστανται µε άλλα µικρότερου ή µεγαλύτερου µικτού βάρους σύµφωνα µε τους όρους
και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους (σχετ. η
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3887/2010).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ
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Πίνακας ∆ιανοµής
1.

Όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία

2.

Υπουργείο Οικονοµικών
- Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων
Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα 101 84
- ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
- ∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184

3.

Υπουργείο Ανάπτυξης
- Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181
- ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181

4.

Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191
Περιφέρειες της Χώρας µε την παράκληση να ενηµερωθούν
ενηµερωθούν τα µέλη των εκτιµητικών επιτροπών
του άρθρου 7 του ν.3887/2010
1.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
∆ιεύθυνση: Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 2531352100,101
Φαξ: 2531022483
2.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Τάκη Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, 54008 Καλαµαριά Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 309 101
Φαξ: 2310 422 590

3.

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο: 2461350111
Φαξ: 2461350120

4.

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο: 2413 503501
Φαξ: 2410 552651

5.

Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
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Τηλέφωνο: 2651360301
Φαξ: 2651360304
6.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Υψηλάντη 1 Λαµία 35100
Τηλέφωνο: 22310 32422
Φαξ:22310-39622

7.

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 69 Τ.Κ. 26442 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 465801,2
Φαξ: 2610 421799

8.

Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106709602
Φαξ: 2106709700

9.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22100
Τηλέφωνο: 2710233200
Φαξ: 2710232383

10.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Π. Κουντουριώτου 77, 81100 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251350800
Φαξ: 2251352014

11.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Επτανήσου 35 84100 Σύρος
Τηλέφωνο: 2281360214
Φαξ: 2281085090

12.

Περιφέρεια Κρήτης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2813404102
Φαξ: 2810244520

13.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γραφείο Περιφερειάρχη
Αλυκές Ποταµού Κέρκυρα 49100
Τηλέφωνο: 2661361501
Φαξ: 2661044424
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Κοινοποίηση για ενηµέρωση
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), Σερβίων
16 & Λ. Αθηνών 27, Αθήνα Τ.Κ. 10447
- 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,
Μαίζωνος 45, Πάτρα
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
- Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και
∆υτικής Μακεδονίας,
fax.
fax. 2431030440
-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 Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών Γ
Γραφείο Τύπου
Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2)
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
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