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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παπάγου,

06 Νοεµβρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθ. Πρωτ. Φ439 /οικ. 56802/5043

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
----------------ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ
T.K.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 16000 ΠΑΠΑΓΟΥ
: Α. Καραγιάννη
: 210 6508005 / 8475 / 8478
: 210 6508491

ΠΡΟΣ:
1. Γραφείο Τύπου ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.∆Ι
2. ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής –
Τµήµα ∆ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ιδίου Υπουργείου
3. ΟΦΑΕ – FAX 210 2284368
4. ΠΧΕΜ – FAX 210-5234680

ΘΕΜΑ: Κατανοµή των αδειών Ε∆ΥΜ για το έτος 2014.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Για τους οδικούς µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και
πραγµατοποιούν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για
λογαριασµό τρίτων
Από 11/11/2013 η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών – Τµήµα Οδικών
Εµπορευµατικών Μεταφορών – θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση 90 πολυµερών
αδειών Ε∆ΥΜ, έτους 2014.
Ορισµένες από τις ανωτέρω άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τη
διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία
Συγκεκριµένα:
Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό
περιορισµό ως προς τη χρήση τους.
Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, ενώ
ισχύουν για την Ιταλία και τη Ρωσία
Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 59 έως και 67 δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και την
Ιταλία, ενώ ισχύουν για τη Ρωσία
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Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 68 έως και 90 δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν για διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία
και τη Ρωσία.
Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα γίνει µε βάση τον πίνακα δικαιούχων
που θα καταρτιστεί αφού ληφθεί υπόψη η µοριοδότηση των κριτηρίων που
αναφέρονται στη συνέχεια.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 11/11 έως και 29/11/2013 στο Γενικό
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – Aναστάσεως 2 –
τ.κ.:16000 Παπάγου, στο Ισόγειο.
Α. Στις υπόψη αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
ενδιαφεροµένου, όπως:
•
•
•
•

Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία της µεταφορικής επιχείρησης
Ταχυδροµική διεύθυνση µε τον αντίστοιχο ταχυδροµικό κώδικα της έδρας της
επιχείρησης
Τηλέφωνο και αριθµός fax
Υπογραφή του αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόµιµου
εκπροσώπου της εταιρίας)

Β. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, ιδίως:
1. Να έχουν δικαίωµα διενέργειας διεθνών οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών.
2. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας, εφόσον πρόκειται για
µεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόµου 3887/10 ή βεβαίωση
λειτουργίας για µεταφορική επιχείρηση του νόµου 3887/10.
3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων (Ειδικά
για τις µεταφορικές επιχειρήσεις µε µορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και
ισχύουσα άδεια οδικού µεταφορέα όλων των µελών της εταιρείας).
4. Τα Φ.∆.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO III και
άνω) εφοδιασµένα µε Cop Document και να κυκλοφορούν νοµίµως ως
Φ.∆.Χ αυτοκίνητα.

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ:
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του
οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων.
2. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας
κυκλοφορίας του/ των αυτοκινήτων.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, µε τα οποία πρέπει
να είναι εφοδιασµένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων της µεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕΕΠΕ και οι άδειες Οδικού µεταφορέα των µελών της.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης
λειτουργίας της επιχείρησης (για τις µεταφορικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων του νόµου 3887/10) ή
βεβαίωση λειτουργίας σύµφωνα µε την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19
Νοεµβρίου 2010 (Α∆Α 4Ι0Β1-Σ) (για τις µεταφορικές επιχειρήσεις του
νόµου 3887/10) στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα
που ανήκουν ή είναι ενταγµένα σε αυτή.
3. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών των αδειών
κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας και µε την
προβλεπόµενη σφραγίδα ένταξης στη υπόψη εταιρεία.
4. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των Cop Documents, όλων των
αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από τον αιτούντα ή
τον νόµιµο εκπρόσωπο στην περίπτωση νοµικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ
ΕΠΕ κ.λ.π.) και µε πλήρη δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις αφορούν µία άδεια Ε∆ΥΜ ανά µεταφορική επιχείρηση.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η κατηγορία EURO (Euro III,
EURO IV, EURO V κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιµοποιηθεί η άδεια Ε∆ΥΜ.
Στη µοριοδότηση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη:
Α. ο αριθµός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση
Β. η χρήση της χορηγηθείσας άδειας Ε∆ΥΜ κατά το προηγούµενο έτος
Γ. η κατηγορία των φορτηγών (EURO IV, V, EEV, VI)
Ο σχετικός πίνακας µοριοδότησης της αίτησης κάθε οδικού µεταφορέα
ακολουθεί κατωτέρω.
Στην περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις µε τον ίδιο αριθµό µορίων, τότε οι
αιτήσεις θα ικανοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία της αίτησης.
Ως ηµεροµηνία αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία χορήγησης του αριθµού
πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου για όσες ταχυδροµηθούν και η ηµεροµηνία αποστολής
για αυτές που θα σταλούν µε ταχυµεταφορέα.
Αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων εφόσον ο αριθµός των εµπρόθεσµων αιτήσεων είναι µικρότερος
των ενενήντα (90) διαθέσιµων αδειών Ε∆ΥΜ.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται µε τα πλήρη δικαιολογητικά,
τότε οι δικαιούχοι µεταφορείς άδειας Ε∆ΥΜ, οφείλουν να τα προσκοµίσουν εντός 10
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε
περίπτωση µη έγκαιρης προσκόµισης τους, η άδεια θα δοθεί στον επόµενο δικαιούχο
µεταφορέα.
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ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Μόρια
Α. Αριθµός αυτοκινήτων
1
5
2-5

10

6-10

15

11-20

20

21 και πλέον

25

Β. Χρήση της χορηγηθείσας άδειας κατά το
προηγούµενο έτος
Χρήση 0 φύλλων
Χρήση 1 έως και 10 φύλλων

5

Χρήση 11 έως και 20 φύλλων

10

Χρήση 21 έως και 30 φύλλων

15

Χρήση 31 φύλλων και άνω

20

Γ. Κατηγορία φορτηγού (EURO IV, V,EEV. VI)
Για κάθε φορτηγό EURO III
Για κάθε φορτηγό EURO IV
Για κάθε φορτηγό EURO V
Για κάθε φορτηγό EURO EEV
Για κάθε φορτηγό EURO VI

Αφαιρούνται 5 µόρια
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O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Σταθόπουλος

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Γενικού Γραµµατεά (1)
Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών (1)
∆/νση Εµπορευµατικών µεταφορών (3)

