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ΠΡΟΣ: Όλες τις ∆/νσεις Μεταφορών
& Επικοινωνιών των
Περιφερειών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Μετάταξη οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων από την κατηγορία διεθνών µεταφορών στην
κατηγορία των εθνικών µεταφορών µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄)
Με αφορµή σχετικά ερωτήµατα που υποβάλλονται στην υπηρεσία µας, διευκρινίζονται τα
εξής:
Μέχρι τη λήξη της µεταβατικής περιόδου (30.06.2013), όπως αυτή ορίζεται στο Ν.
3887/2010 (ΦΕΚ 174 Β΄), εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισµοί, που θέτουν οι διατάξεις του β΄
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) περί µετάταξης οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων από την κατηγορία διεθνών µεταφορών στην κατηγορία των εθνικών
µεταφορών, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Ν. 3887/2010 δεν ορίζει για το διάστηµα αυτό κάτι
διαφορετικό.
Μετά το ως άνω χρονικό διάστηµα οι κατηγορίες για τις δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές ορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3887/2010 σε διεθνείς και
εθνικές. Οι εταιρίες δε που έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν και εθνικές µεταφορές µε την ίδια άδεια.
Επίσης, αναφορικά µε την αλλαγή κατηγορίας, από εθνικών µεταφορών σε διεθνών
µεταφορών και αντίστροφα, δεν τίθεται περιορισµός µε τις διατάξεις του Ν. 3887/2010, ενώ ο
αντίστοιχος χρονικός περιορισµός αναφορικά µε την υποχρεωτική παραµονή στην κατηγορία εθνικών
µεταφορών κατά τις διατάξεις του β εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1959/91 θεωρείται
ότι καταργείται σιωπηρώς µετά την 30.06.2013, καθώς µετά το κρίσιµο αυτό χρονικό διάστηµα οι
µεταφορικές εταιρίες που έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές
έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν και εθνικές µεταφορές.
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