ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
----------------ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ
: Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου, Χ. Πασχάλη
THΛΕΦΩΝΑ
:210 650 -8484, -8512, -8005, -8464
FAX
:210 6508491

Παπάγου, 12 Απριλίου 2012
Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

ΘΕΜΑ: Οικονοµική επιφάνεια µεταφορικών επιχειρήσεων - Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις
για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 - Έκδοση Αδειών Οδικών Μεταφορών
(ΑΟΜ)
ΣΧΕΤ. : α) Η B1/13082/1410/2012 υ.α. (ΦΕΚ Β’ 888 - Α∆Α Β4ΩΦ1-6ΟΨ)
β) Η Β1/8535/980/16-3-2012 εγκύκλιος (Α∆Α Β44∆1-ΦΟΩ)
A. Οικονοµική επιφάνεια µεταφορικών επιχειρήσεων
1. Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 888/21-3-2012 η υ.α.
Β1/13082/1410/2012 µε την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της
οικονοµικής επιφάνειας των µεταφορικών επιχειρήσεων που επιθυµούν την έκδοση Άδειας
Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ).
2. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας της υ.α. Β1/13082/1410/2012
ισχύει για τις εξής µεταφορικές επιχειρήσεις:
α) τις νεοεισερχόµενες στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, που έχουν υποχρέωση
για έκδοση ΑΟΜ προκειµένου να αποκτήσουν φορτηγό δηµοσίας χρήσης, είτε µε αρχική
χορήγηση, είτε κατόπιν µεταβίβασης (παλιά άδεια) και
β) τις µεταφορικές επιχειρήσεις που είχαν φορτηγά δηµοσίας χρήσης στο όνοµά τους
στις 27.1.2012 και τις µεταφορικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β' της
παρούσας ("παλαιοί µεταφορείς"), σε περίπτωση που επιθυµούν την έκδοση ΑΟΜ
προκειµένου να αποκτήσουν άδεια φορτηγού δηµοσίας χρήσης µε αρχική χορήγηση
3. Παλαιοί µεταφορείς που επιθυµούν την έκδοση ΑΟΜ καθώς οι νεοεισερχόµενες
µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκδώσει άδεια οδικού µεταφορέα στο όνοµά τους
πριν τη δηµοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσέλθουν στις
Υπηρεσίες Μεταφορών και να ανανεώσουν τις άδειές τους υποβάλλοντας τα νέα
δικαιολογητικά οικονοµικής επιφάνειας.
4. Σύµφωνα µε την υ.α Β1/13082/1410/2012, µια µεταφορική επιχείρηση µε µορφή
ανώνυµης εταιρείας πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονοµική επιφάνεια ύψους 9.000 ευρώ
για το πρώτο όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχηµα. Όταν η µεταφορική
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επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία άλλου τύπου, η οικονοµική επιφάνεια ανέρχεται
στα 18.000 ευρώ για το πρώτο όχηµα και 9.000 ευρώ για κάθε επόµενο όχηµα.
5. Η ύπαρξη της ανωτέρω οικονοµικής επιφάνειας αποδεικνύεται µόνο µε εγγύηση υπέρ του
∆ηµοσίου, είτε µε εγγυητική επιστολή Τράπεζας είτε µε γραµµάτιο παρακαταθήκης του ΤΠ∆.
Σε περίπτωση που κατατίθεται τραπεζική εγγυητική επιστολή ορισµένης χρονικής διάρκειας,
η ισχύς της θα πρέπει να παρατείνεται πριν τη λήξη της µε κατάθεση σχετικού εγγράφου της
εγγυήτριας Τράπεζας στην Υπηρεσία Μεταφορών. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος
της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής χωρίς παράτασή της, η άδεια οδικού µεταφορέα
ανακαλείται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και η ΑΟΜ παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
6. Όπως διευκρινίστηκε µε την σχετική (β) εγκύκλιο, τα δικαιολογητικά της οικονοµικής
επιφάνειας υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος και, για κάθε επόµενο Φ∆Χ πέραν του πρώτου, κατά την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. Επί του εντύπου της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
τίθεται η σηµείωση που προβλέπει η ανωτέρω εγκύκλιος (σελ. 3). Η έκδοση της ΑΟΜ είναι
δυνατή µόνον όταν η άδεια οδικού µεταφορέα που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό στη
∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών φέρει την σηµείωση για απόδειξη της οικονοµικής
επιφάνειας σύµφωνα µε την υ.α. Β1/13082/1410/2012.
Β. Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012
Στη συνέχεια της Β1/8535/980/16-3-2012 εγκυκλίου και κατόπιν ερωτηµάτων σχετικά µε
την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012, σας γνωρίζουµε τα εξής:
7. Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 σε συνδυασµό µε την παρ. 4 του άρθρου
5, µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου του ν.3887/10 εκδίδεται Α.Ο.Μ. η οποία
επιτρέπει στην επιχείρηση να εκτελεί δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. Με τις
διατάξεις του ν. 3887/2010 όπως ίσχυε πριν το ν. 4038/2012 προβλέφθηκε η ίδρυση
µεταφορικών επιχειρήσεων αποκλειστικά µε την µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Μεταφορικές εταιρίες
που συστήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 3887/10 όπως ίσχυε πριν το ν.4038/2012 και δεν
ολοκλήρωσαν τη διαδικασία µεταβίβασης των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων στο όνοµα της νέας
εταιρίας κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4038/2012 απαλλάσσονται από την υποχρέωση
έκδοσης Α.Ο.Μ. µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία του ΦΕΚ δηµοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας είναι
µεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν.3887/2010 και προγενέστερη της 27ης -1-2012.
β) Ο σχηµατισµός του κεφαλαίου της εταιρίας έγινε αποκλειστικά ή και µε εισφορά
της κυριότητας Φ∆Χ αυτοκινήτων.
8. Επίσης, επειδή παρατηρείται συχνά καθυστέρηση κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της
σύστασης νέων µεταφορικών εταιριών σύµφωνα µε το νόµο ν.3887/2010, κυρίως εξαιτίας
της καθυστέρησης της αποτίµησης των εταιρικών εισφορών, τα ανωτέρω εφαρµόζονται
ακόµα στην περίπτωση που δεν έχει δηµοσιευθεί το καταστατικό, εφόσον η αίτηση προς
αποτίµηση στην Εκτιµητική Επιτροπή έγινε πριν την έναρξη ισχύος του ν.4038/2012.
9. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η µεταφορική εταιρία προήλθε από
συγχώνευση ή µετατροπή µεταφορικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση που η
εταιρία θέλει να της χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. µε τη διαδικασία των άρθρων 4
και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση), απαιτείται η έκδοση ΑΟΜ (σχετ. η Β1/ 8535/
980/16-3-2012 εγκύκλιος).
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10. Η δεύτερη παράγραφος του κεφ. ∆ της Η Β1/ 8535/ 980/16-3-2012 (Α∆Α : Β44∆1-ΦΟΩ)
εγκυκλίου επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Tα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις
ήδη λειτουργούσες που θέτουν σε κυκλοφορία Φ.∆.Χ. µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5
του ν. 3887/2010 (κάτοχοι ΑΟΜ). Επίσης, τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται και στην
περίπτωση που το Φ.∆.Χ. τίθεται στη διάθεση της µεταφορικής επιχείρησης µε µίσθωση
οχήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ‘’περί µίσθωσης φορτηγών χωρίς οδηγό
στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές’’. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.
98/88 όπως ισχύει, αντίγραφο του συµφωνητικού µίσθωσης κατατίθεται στη αρµόδια
∆ιεύθυνση Μεταφορών όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήµατος. Επίσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της Β1/7397/786/2012 υ.α., η βεβαίωση της ∆.Ο.Υ για την καταβολή της
εισφοράς των 500 ευρώ απαιτείται κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή κατά τη
µίσθωση, εφόσον αυξάνεται ο συνολικός αριθµός των οχηµάτων που χρησιµοποιεί η
επιχείρηση. Στις περιπτώσεις που η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών του µισθωτή είναι
διαφορετική από αυτή του εκµισθωτή, αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου θεωρηµένο
από την ∆ιεύθυνση Μεταφορών στην οποία υπάγεται ο εκµισθωτής κατατίθεται και στην
∆ιεύθυνση Μεταφορών του µισθωτή προς ενηµέρωση του φακέλου της επιχείρησης. Στην
τελευταία αυτή υπηρεσία υποβάλλεται η βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. για την καταβολή της
εισφοράς των 500 ευρώ.
11. Μεταφορικές εταιρίες που ιδρύθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 και
έχουν λάβει απόφαση προσωρινής λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του
π.δ. 346/2001 δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. εφόσον έχει εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας στο όνοµά τους κατά την 27η -1-2012. Ωστόσο η Α.Ο.Μ. απαιτείται σε
περίπτωση που επιθυµούν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση).
12. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. «εθνικών» ή «διεθνών και εθνικών
µεταφορών» σε αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. «νοµαρχιακών µεταφορών»,
απαιτείται η κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και η αντικατάσταση του εντύπου της
άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, ώστε στο σχετικό πεδίο να αναγραφεί το αντίστοιχο είδος
µεταφορών. Οι µεταφορείς νοµαρχιακών µεταφορών οφείλουν να αποκτήσουν την
κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και να αντικαταστήσουν τις άδειες κυκλοφορίας των
οχηµάτων τους, µέχρι 27 Ιανουαρίου 2013 (σχετική η Β1/ 8535/ 980/16-3-2012 εγκύκλιος).
Έως τότε µπορούν να διενεργούν µεταφορές µόνο εντός των γεωγραφικών ορίων που
επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους. Σηµειώνεται, ότι αναφορικά µε το τέλος άδειας
οχήµατος για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, εφαρµόζεται το άρθρο 26 του Ν.
2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’), όπως ισχύει.
13. Αναφορικά µε το θέµα της δυνατότητας των Φ.∆.Χ. νοµαρχιακών µεταφορών για
αύξηση της ΜΑΜΦΟ (µικτό βάρος) θα ακολουθήσουν διευκρινήσεις κατόπιν
γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που θα εκδοθεί ύστερα από
υποβολή σχετικού ερωτήµατος από τον Υπουργό Υπ.Με.∆ι.
14. Τέλος, επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης για έκδοση ΑΟΜ, το οποίο βρίσκεται
αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας www.yme.gr στη θέση αρχική
σελίδα>Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές>Ν. 3887/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
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Πίνακας ∆ιανοµής
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
Υπουργείο Οικονοµικών
- ∆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
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραµµατεία Εµπορίού -Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα
ΤΚ 10181
- ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191
Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, ∆ωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ. 106 78 Αθήνα ( µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι σύλλογοι της χώρας)
- 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. 2431030440
-Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής
Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Τύπου
Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2)
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
Συνηµµένα:
Συνηµµένα Έντυπο αίτησης ΑΟΜ, τέσσερα φύλλα
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος : «Χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.)»

Προς:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών
Μεταφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία

Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Ταυτότητας (1):
 Αστυνοµική Ταυτότητα (Έλληνες υπήκοοι)

Υπηκοότητα:
 Ταυτότητα ή διαβατήριο (υπήκοοι κράτους ΕΕ)

Αριθµός άδειας οδικού µεταφορέα

 ∆ιαβατήριο (υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ)

Εκδούσα αρχή:

σε ισχύ:
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (3) :

Α.Μ. Ασφαλισµένου:

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :

Α.Φ.Μ:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Fax:

ΤΚ:

(1) Αναγράφεται ο αριθµός του εγγράφου ταυτότητας και σηµειώνεται στην κάτω σειρά µε  το είδος του εγγράφου που απαιτείται ανάλογα µε
την υπηκοότητα (2) Αναγράφεται ολογράφως (3) Αν ο αιτών είναι ασφαλισµένος σε περισσότερους από έναν φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
αναγράφονται όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχοι αριθµοί µητρώου ασφαλισµένου

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Επωνυµία:
∆ιακριτικός τίτλος:

Νοµική µορφή (1):

Αρ.Μ.Α.Ε. ή αρ. ΓΕΜΗ:(2)

Α.Φ.Μ.:

Αριθµός καταστατικού:

Ηµ/νία δηµοσίευσης του καταστατικού
στο Πρωτοδικείο:

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ

Αριθµός άδειας οδικού µεταφορέα

Εκδούσα αρχή:

σε ισχύ:
Αντικείµενο: (3)

Έτος σύστασης:

Έδρα:

Οδός:

Τηλ:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Fax:

(1) Συµπληρώνεται η µορφή του νοµικού προσώπου, π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ
εταιρείας όπως αναφέρεται στο καταστατικό

(2) ∆ιαγράφεται ανάλογα

ΤΚ:

(3) Αναγράφεται ο σκοπός της

B2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα Πατέρα:

Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα Μητέρας:

Επώνυµο Μητέρας:

Αριθ. Ταυτότητας (1):
 Αστυνοµική Ταυτότητα (Έλληνες υπήκοοι)

Υπηκοότητα:
 Ταυτότητα ή διαβατήριο (υπήκοοι κράτους ΕΕ)

Ηµεροµηνία γέννησης (2) :

Α.Φ.Μ:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

 ∆ιαβατήριο (υπήκοοι κρατών εκτός ΕΕ)

Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Fax:

ΤΚ:

(1) Αναγράφεται ο αριθµός του εγγράφου ταυτότητας και σηµειώνεται στην κάτω σειρά µε  το είδος του εγγράφου που απαιτείται ανάλογα µε
την υπηκοότητα (2) Αναγράφεται ολογράφως

Γ. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή
παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν
έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(6 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Χ
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Χ
5. ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ ∆.Ο.Υ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(6 )
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Χ
Χ

ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΝΟΜΙΜΩΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Χ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Χ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ∆.Ο.Υ. ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………………..
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
4. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό:…………………………………………………………...

ΧΡΟΝΟΣ: Τρεις µήνες (άρθρο 5 παράγραφος 2 ν. 3887/2010, ΦΕΚ Α' 174)
ΚΟΣΤΟΣ: Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 5 του ν. 3887/2010 και την υπ' αριθµ. Β1/οικ.7397/786/2012 (ΦΕΚ Β' 249) Κοινή Απόφαση
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
- Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ Α' 174)
- Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), άρθρο 5
- κοινή απόφαση υπ' αριθµ. Β1/οικ.7397/786/2012 (ΦΕΚ Β' 249) Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων "Καθορισµός του ύψους της εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου για την
χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόµου 3887/2010"
- απόφαση Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε αριθµό Β1/οικ. 13082/1410/14-3-2012
(ΦΕΚ Β' 888/21-3-2012) «Απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδικών
Μεταφορών" και
- Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων υπ' αριθµ. Β1/8535/980/16-3-2012 (Α∆Α
Β44∆1-ΦΟΩ)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(4)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή µου είναι αληθινά και πλήρη
2. Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων θα γνωστοποιήσω την µεταβολή αµέσως
εγγράφως στη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής ή ανάκλησης της Άδειας Οδικού Μεταφορέα από την αρµόδια
Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, θα γνωστοποιήσω την µεταβολή ή την ανάκληση αµέσως εγγράφως
στη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων

(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της
υπόθεσής µου.

......................…….……………..20…………..
(Υπογραφή και πλήρες ονοµατεπώνυµο)

(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την
αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)
(Θεώρηση γνησίου υπογραφής
από αρµόδια δηµόσια αρχή)

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

