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Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές - Ν. 3887/2010 - Κοινοποίηση άρθρου 18
ν.4233/2014 (ΦΕΚ A' 22) και υ.α. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β' 346)

1. Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή το άρθρο 18 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α' 22) και
την υπουργική απόφαση αριθµ. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β' 346). Με το νέο νόµο σε συνδυασµό
µε την υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής βασικές αλλαγές:
•

•
•
•
•
•

Καταργείται η Άδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) που εκδιδόταν από το Υπουργείο µας. Η
άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα (ή αλλιώς η "άδεια οδικού µεταφορέα",
δηλαδή το λευκό δίπτυχο) που εκδίδεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες µεταφορών
διατηρείται
Η οικονοµική επιφάνεια των νέων µεταφορικών επιχειρήσεων αποδεικνύεται µε εγγυητική
επιστολή, ανεξάρτητα αν αποκτούν Φ∆Χ µε αρχική χορήγηση ή από µεταβίβαση
Η οικονοµική επιφάνεια των παλαιών µεταφορικών επιχειρήσεων που αποκτούν Φ∆Χ µε
αρχική χορήγηση αποδεικνύεται µε εγγυητική επιστολή
∆ιευρύνεται η έννοια των "παλαιών" µεταφορέων
Καταργούνται οι εκτιµητικές επιτροπές στις περιφερειακές υπηρεσίες µεταφορών
∆ιευκρινίζεται το καθεστώς λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ έως το 2022

Αναλυτικώτερα:
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2. Κατάργηση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) από το Υπουργείο. Η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων (η "άδεια οδικού µεταφορέα", το λευκό δίπτυχο),
που χορηγούν οι περιφερειακές υπηρεσίες µεταφορών σύµφωνα µε τον κανονισµό 1071/2009 και
το π.δ. 346/2001, αποτελεί πλέον τη µόνη διοικητική άδεια που πρέπει να διαθέτει η µεταφορική
επιχείρηση για την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα και την απόκτηση αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών δηµοσίας χρήσης (Φ∆Χ) από µεταβίβαση ή µε αρχική χορήγηση. Η ΑΟΜ
που προβλεπόταν στο άρθρο 5 του ν. 3887/2010 και εκδιδόταν από τη ∆ιεύθυνση
Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου µας καταργείται. Η εισφορά των 1000 ευρώ που
εισπράττονταν υπέρ του ∆ηµοσίου στον ΚΑΕ 1372 για την έκδοση της ΑΟΜ από το Υπουργείο
µας δεν εισπράττεται πλέον σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, αφού η υ.α. Β1/οικ.7397/786/2012
(Β' 249) έχει καταργηθεί µετά την κατάργηση της ΑΟΜ. Οι ΑΟΜ που εκδόθηκαν από το
Υπουργείο µας από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου του ν.3887/2010 (27-1-2012) έως τη
δηµοσίευση του ν. 4233/2014 (29-1-2014), έχουν παύσει να ισχύουν στις 29-1-2014, χωρίς να
απαιτείται να εκδοθεί πράξη για την κατάργησή τους.
3. Το άρθρο 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, προβλέπει την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
την χορήγηση νέας άδειας Φ∆Χ από το κράτος σήµερα ("αρχική χορήγηση Φ∆Χ"), χωρίς να
παρεµβάλλεται πλέον η ΑΟΜ και χωρίς να εκδίδεται απόφαση από την περιφερειακή υπηρεσία
µεταφορών. Το ύψος της εισφοράς για την αρχική χορήγηση Φ∆Χ θα καθοριστεί µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία
βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής από τον Υπουργό Οικονοµικών και θα σας κοινοποιηθεί µόλις
δηµοσιευθεί.
4. Οικονοµική επιφάνεια. Η οικονοµική επιφάνεια της µεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα έχει το ύψος και αποδεικνύεται µε τον
τρόπο που προβλέπει η υ.α. B1/9061/647/2014. Αναλυτικώτερα:
Κατηγορία µεταφορικής
επιχείρησης
Παλαιοί µεταφορείς που δεν
έχουν λάβει καµία νέα άδεια
Φ∆Χ µε αρχική χορήγηση

Παλαιοί µεταφορείς, πλην ΑΕ,
που έλαβαν έστω και µια νέα
άδεια
Φ∆Χ
µε
αρχική
χορήγηση
Παλαιοί µεταφορείς µε µορφή
ΑΕ που έλαβαν έστω και µια
νέα άδεια Φ∆Χ µε αρχική
χορήγηση
Νέοι µεταφορείς, πλην ΑΕ
(είτε αποκτούν Φ∆Χ µε αρχική
χορήγηση είτε µε µεταβίβαση)
Νέοι µεταφορείς µε µορφή ΑΕ
(είτε αποκτούν Φ∆Χ µε αρχική
χορήγηση είτε µε µεταβίβαση)

Ύψος οικονοµικής
επιφάνειας
ΠΑΛΑΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
9.000 για το πρώτο Φ∆Χ
5.000 για κάθε επόµενο Φ∆Χ

18.000 για το πρώτο Φ∆Χ
9.000 για κάθε επόµενο Φ∆Χ

9.000 για το πρώτο Φ∆Χ
5.000 για κάθε επόµενο Φ∆Χ

ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
18.000 για το πρώτο Φ∆Χ
9.000 για κάθε επόµενο Φ∆Χ

9.000 για το πρώτο Φ∆Χ
5.000 για κάθε επόµενο Φ∆Χ

Τρόπος απόδειξης
οικονοµικής επιφάνειας
- βεβαίωση κίνησης
τραπεζικού λογαριασµού ή
- εγγυητική επιστολή τράπεζας
ή
- γραµµάτιο παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών
- εγγυητική επιστολή τράπεζας
ή
- γραµµάτιο παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών
- εγγυητική επιστολή τράπεζας
ή
- γραµµάτιο παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών
- εγγυητική επιστολή τράπεζας
ή
- γραµµάτιο παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών
- εγγυητική επιστολή τράπεζας
ή
- γραµµάτιο παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρακαταθηκών
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5. Ως "βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασµού" για την εφαρµογή του άρθρου 2 της υ.α.
Β1/9061/647/14-2-2014 εννοείται τόσο η βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπου όσο και το αντίγραφο
κίνησης τραπεζικού λογαριασµού που χορηγεί η τράπεζα, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν
τα στοιχεία της µεταφορικής επιχείρησης και το τραπεζικό υπόλοιπο του λογαριασµού. Τα
ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι µια εβδοµάδα πριν την υποβολή της αίτησης για
έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα.
6. Παλαιός και νέος µεταφορέας. Με το νέο άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11 του ν. 3887/2010
ορίζεται ποιος είναι «παλαιός» και ποιος «νέος» µεταφορέας για το θέµα της οικονοµικής
επιφάνειας. Πλέον, "παλαιός µεταφορέας" θεωρείται:
 η µεταφορική επιχείρηση που διέθετε άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ στο όνοµά της στις 27-12012
 η µεταφορική επιχείρηση που αποκτά µεν για πρώτη φορά άδεια Φ∆Χ µετά τις 27-1-2012,
αλλά έχει συσταθεί ή προέρχεται αποκλειστικά από παλαιούς µεταφορείς µε έναν από τους
εξής τρόπους εκτός από τη σύσταση: αλλαγή επωνυµίας, είσοδο και έξοδο εταίρου,
µετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά. Για παράδειγµα:
Περίπτωση
(1) Σύσταση εταιρείας αποκλειστικά από
παλαιούς µεταφορείς (εταιρείες ή φυσικά
πρόσωπα)

Παράδειγµα
Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας η
εταιρεία που συστήνεται µετά τις 27-1-2012
αποκλειστικά από µεµονωµένους
αυτοκινητιστές ή/και φυσικά πρόσωπα µε
ατοµικές επιχειρήσεις ή/και εταιρείες, που
διέθεταν Φ∆Χ στο όνοµά τους στις 27-1-2012

(2) Αλλαγή επωνυµίας παλαιού µεταφορέα

Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας η
εταιρεία που είχε Φ∆Χ στο όνοµά της στις 27-12012 και αλλάζει επωνυµία µετά τις 27-1-2012

(3) Είσοδος εταίρου σε- / έξοδος εταίρου από
παλαιό µεταφορέα

Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας το
φυσικό πρόσωπο που αποκτά Φ∆Χ στο όνοµά
του για πρώτη φορά µετά τις 27-1-2012 αλλά
στις 27-1-2012 ήταν εταίρος ή µέτοχος σε
µεταφορική εταιρεία που είχε Φ∆Χ στο όνοµά
της, από την οποία στη συνέχεια αποχώρησε

(4) Μετατροπή αποκλειστικά παλαιού
µεταφορέα

Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας η
εταιρεία που αποκτά Φ∆Χ µετά τις 27-1-2012
και προέρχεται από µετατροπή µιας ΙΜΕ-ΕΠΕ
που είχε Φ∆Χ στις 27-1-2012, µε την
προϋπόθεση ότι στην εταιρεία µετέχουν ως
εταίροι αποκλειστικά παλαιοί µεταφορείς

(5) Συγχώνευση αποκλειστικά παλαιών
µεταφορέων

Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας η
µεταφορική εταιρεία που προκύπτει από τη
συγχώνευση µιας ΑΕ µε µια ΕΠΕ, οι οποίες
είχαν (και οι δύο) Φ∆Χ στο όνοµά τους στις 271-2012

(6) ∆ιάσπαση αποκλειστικά παλαιού
µεταφορέα

Παράδειγµα: Θεωρούνται παλαιοί µεταφορείς οι
µεταφορικές επιχειρήσεις που προέρχονται από
διάσπαση µεταφορικής εταιρείας που είχε Φ∆Χ
στο όνοµά της στις 27-1-2012
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(7) Λύση αποκλειστικά παλαιού µεταφορέα

Παράδειγµα: Θεωρούνται παλαιοί µεταφορείς
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που στις 27-12012 ήταν µέτοχοι ή εταίροι µεταφορικής
εταιρείας που διέθετε Φ∆Χ στις 27-1-2012 και
στη συνέχεια λύθηκε

(8) Εξαγορά αποκλειστικά παλαιών
µεταφορέων

Παράδειγµα: Θεωρείται παλαιός µεταφορέας το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά µετά τις
27-1-2012 µε εξαγορά ολόκληρη την επιχείρηση
ενός παλαιού µεταφορέα (ατοµική επιχείρηση ή
εταιρεία) µε όλα τα Φ∆Χ της

 η µεταφορική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), που αποκτά για πρώτη φορά άδεια Φ∆Χ
µετά τις 27-1-2012, λόγω:
•
γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή ή µεταβίβασης από παλαιό µεταφορέα µε τον
οποίο συνδέεται µε συγγενική σχέση εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως β’
βαθµού. Συγγενείς έως β' βαθµού είναι οι παππούδες/γιαγιάδες, οι γονείς, τα
παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια
•
δωρεάς εν ζωή ή µεταβίβασης από σύζυγο παλαιό µεταφορέα και
•
κληρονοµίας από οποιοδήποτε πρόσωπο παλαιό µεταφορέα
∆ιευκρινίζεται ότι η διάταξη δεν περιλαµβάνει τη γονική παροχή, δωρεά εν ζωή,
µεταβίβαση και κληρονοµία Φ∆Χ από νέους µεταφορείς.
Παράδειγµα: Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν, ενδεικτικά, οι εξής µεταβιβάσεις:
- δωρεά Φ∆Χ εν ζωή από τον πεθερό παλαιό µεταφορέα στον γαµπρό του (συγγενής α' βαθµού εξ
αγχιστείας)
- δωρεά Φ∆Χ εν ζωή από παλαιό µεταφορέα προς τον αδελφό της γυναίκας του (κουνιάδος,
συγγενής β' βαθµού εξ αγχιστείας)
- δωρεά Φ∆Χ εν ζωή από παλαιό µεταφορέα προς τον σύζυγο της αδελφής της γυναίκας του
(µπατζανάκης, συγγενής β΄ βαθµού εξ αγχιστείας)
- δωρεά εν ζωή από εγγονό παλαιό µεταφορέα προς τον παππού του

7. Απόδειξη ιδιότητας παλαιού µεταφορέα. Η µεταφορική επιχείρηση που επικαλείται την
ιδιότητα του παλαιού µεταφορέα θα πρέπει, κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
οδικού µεταφορέα, να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών τα δικαιολογητικά εκείνα τα
οποία αποδεικνύουν την συνδροµή µιας από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 10 ν.
3887/2010. Ειδικώς στην περίπτωση της εξαγοράς παλαιών µεταφορέων (περίπτωση 8 του
ανωτέρω πίνακα), υποβάλλονται πέραν των αποδεικτικών εγγράφων της εξαγοράς και βεβαίωση
του ΟΑΕΕ από την οποία προκύπτει το σύνολο των οχηµάτων της µεταφορικής επιχείρησης που
εξαγοράζεται. Με βάση αυτό το έγγραφο η περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών ελέγχει εάν
µεταβιβάστηκε το σύνολο των Φ∆Χ της επιχείρησης.
8. Μεταβατικές ρυθµίσεις. Η υ.α. B1/9061/647/2014 περιέχει τις εξής µεταβατικές διατάξεις:
(α) Μεταφορείς που έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή λόγω ΑΟΜ:
εάν εξακολουθούν να είναι υποχρεωµένοι σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε
τον πιο πάνω πίνακα, τότε η εγγυητική τους διατηρείται σε ισχύ και υποχρεούνται να
προσκοµίσουν νεώτερη εγγυητική επιστολή όταν γίνει ο επόµενος έλεγχος συνδροµής των
προϋποθέσεων για την άδεια οδικού µεταφορέα (π.χ. ανανέωση άδειας οδικού µεταφορέα
λόγω λήξης, λήξη ισχύος εγγυητικής επιστολής, αύξηση στόλου οχηµάτων κλπ)
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 εάν δεν είναι πλέον υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τον πιο
πάνω πίνακα, µπορούν να ζητήσουν την επιστροφή της εγγυητικής από την περιφερειακή
υπηρεσία µεταφορών, καταθέτοντας ταυτόχρονα βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασµού
για τα ανωτέρω ποσά.

Παράδειγµα 1: Φυσικό πρόσωπο που απέκτησε Φ∆Χ µε γονική παροχή πριν την έκδοση της εγκυκλίου
αριθµ. Β1/52972/5461/4-1-2013 (ΒΕΦ21-ΙΕ2) για τις γονικές παροχές και υποχρεώθηκε σε έκδοση
ΑΟΜ και κατάθεση εγγυητικής επιστολής ως νέος µεταφορέας, µπορεί τώρα, εφ' όσον ανήκει στην
περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 10 γ' ν. 3887/2010, να ζητήσει ως παλαιός πλέον µεταφορέας την
επιστροφή σε αυτόν της εγγυητικής επιστολής, αντικαθιστώντας την µε άλλη απόδειξη της οικονοµικής
επιφάνειάς του
Παράδειγµα 2: Μεταφορική εταιρεία που προέκυψε από συγχώνευση αποκλειστικά παλαιών
µεταφορέων µετά τις 27-1-2012, έλαβε ΑΟΜ ως νέος µεταφορέας σύµφωνα µε τις προηγούµενες
διατάξεις και απέκτησε Φ∆Χ µε µεταβίβαση ή εισφορά από τους εταίρους της. Πλέον θεωρείται
παλαιός µεταφορέας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 10 (β) του ν.3887/2010. Εποµένως δεν υποχρεούται
πια σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής και µπορεί µε αίτησή της να ζητήσει την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην περιφερειακή υπηρεσία
βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασµού για τα ποσά της υ.α. B1/9061/647/2014. Εάν στο µέλλον
αποκτήσει Φ∆Χ µε αρχική χορήγηση, τότε θα υποχρεωθεί ξανά να καταθέσει εγγυητική επιστολή, για
το σύνολο των οχηµάτων του στόλου της.

(β) Παλαιοί µεταφορείς που έχουν καταθέσει βεβαίωση τραπέζης: υποχρεούνται να
προσκοµίσουν βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασµού όταν γίνει ο επόµενος έλεγχος
συνδροµής των προϋποθέσεων για την άδεια οδικού µεταφορέα (π.χ. ανανέωση άδειας λόγω
λήξης, αύξηση στόλου οχηµάτων κλπ).
9. Μετοχές µεταφορικών εταιρειών. Μετά την κατάργηση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν.
3887/2010, είναι δυνατή η έκδοση και ανωνύµων µετοχών των µεταφορικών εταιρειών. Οι
µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια των µεταφορικών εταιρειών αποκτώνται και µεταβιβάζονται και σε
πρόσωπα φυσικά ή νοµικά που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα.
10. Εκτιµητικές επιτροπές. Από τη δηµοσίευση της παρούσας, οι εκτιµητικές επιτροπές του
άρθρου 7 του ν. 3887/2010 παύουν να λειτουργούν. Κατ' εξαίρεση διεκπεραιώνονται εντός
τριµήνου από τη δηµοσίευση του ν. 4233/2014, δηλαδή έως τις 29-4-2014, µόνον οι αιτήσεις για
εκτίµηση που εκκρεµούν ήδη ενώπιον των επιτροπών, εφ' όσον γι' αυτές έχει υποβληθεί πλήρης
φάκελος δικαιολογητικών σύµφωνα µε την υ.α. Β1/47833/4534/2010 (Β' 1644) και τις σχετικές
εγκυκλίους. Εκκρεµείς αιτήσεις µε ελλείψεις στα δικαιολογητικά επιστρέφονται επί αποδείξει
στους αιτούντες µαζί µε τον σχετικό φάκελλο. Στο εξής, ο εκτιµητικός έλεγχος των εισφορών σε
είδος κατά την σύσταση εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου της πραγµατοποιείται και για τις
µεταφορικές εταιρείες σύµφωνα µε τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που ρυθµίζουν κάθε
εταιρικό τύπο.
11. Ζητήµατα των ΙΜΕ-ΕΠΕ. Η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9 ν. 4233/2014 διευκρινίζει τα
θέµατα σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των ΙΜΕ-ΕΠΕ που λειτουργούσαν όταν τέθηκε σε ισχύ ο
ν. 3887/2010. Ειδικώτερα:
 οι άδειες λειτουργίας των ΙΜΕ-ΕΠΕ θα ανακληθούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία που
τις εξέδωσε στις 27-1-2022
 έως τις 27-1-2022, οι ΙΜΕ λειτουργούν µε τους όρους της σύστασης και της έγκρισης
λειτουργίας τους. ∆ιέπονται από το άρθρο 3 του ν. 383/1976 (Α' 182), την υπ' αριθµ.
Ε/27003/2845/76 (Β' 1282/16-10-1976) υ.α. και τις εγκυκλίους ερµηνείας και εφαρµογής
των ανωτέρω διατάξεων. ∆εν επιτρέπεται η σύσταση νέων ΙΜΕ αλλά επιτρέπεται η
είσοδος και έξοδος οχηµάτων και εταίρων, εφ' όσον είναι παλαιοί µεταφορείς µε την
έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 ν. 3887/2010.
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Παράδειγµα: Φυσικό πρόσωπο αποκτά για πρώτη φορά Φ∆Χ µετά τις 27-1-2012 µε γονική παροχή
από τον πατέρα του, που είναι παλαιός µεταφορέας. Θεωρείται και το παιδί παλαιός µεταφορέας,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 10 γ' ν. 3887/2010, και άρα επιτρέπεται η είσοδός του ως εταίρου σε
ΙΜΕ και η εισφορά της χρήσης του Φ∆Χ του στην ΙΜΕ. Εάν το Φ∆Χ που του δόθηκε µε γονική
παροχή ήταν ήδη ενταγµένο στην ΙΜΕ, σε εφαρµογή και της εγκυκλίου Β1/21712/2412/3-5-2012
(Β49Ξ1-37Χ) δεν απαιτείται η έξοδος του οχήµατος από την ΙΜΕ προκειµένου να γίνει η γονική
παροχή.

12. Φοροαπαλλαγές άρθρου 3 ν. 3887/2010. Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε την διάταξη του
άρθρου 3 παράγραφος 4 του ν. 3887/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 116 του ν.
4070/2012, σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών επιχειρήσεων που
λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του ν.3887/2010, εφόσον η διαδικασία µετατροπής
ολοκληρωθεί έως τις 30-9-2015, απαλλάσσονται κάθε δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων
και φόρου ή τέλους, µε την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, η µετατροπή ή
συγχώνευση, οι εισφορές των εταίρων ή µετόχων, η µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συµβάσεις µίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων.
13. Εισφορά για αντικατάσταση Φ∆Χ. Με την αριθµ. Β1/24316/2431/14-6-2013 εγκύκλιό µας
(ΒΕΖ31-9ΣΡ) σας κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ.1104/13-5-2013
(ΒΕΝ3Η-ΠΦ1) σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση αντικατάστασης Φ∆Χ που κυκλοφορούσε
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 µε άλλο, µεγαλύτερου µικτού βάρους, ακολουθείται η
διαδικασία καταβολής της εισφοράς για το επιπλέον µεικτό βάρος που ίσχυε πριν το ν. 3887/2010.
∆εδοµένου ότι η ανωτέρω εγκύκλιος παραπέµπει στις προϊσχύουσες διατάξεις, διευκρινίζουµε ότι
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαλλαγές από την καταβολή της εισφοράς που προέβλεπαν οι
διατάξεις προ του ν.3887/2010, και ιδίως το άρθρο 11 του ν. 383/1976.
14. Η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµικών για ενηµέρωση και για την παροχή
οδηγιών του σε θέµατα αρµοδιότητάς του, ιδίως ως προς τον κωδικό (ΚΑΕ) για την είσπραξη της
εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου για αρχική χορήγηση Φ∆Χ, που θα καθοριστεί µε την κ.υ.α. του
άρθρου 5 παράγραφος 2 ν.3887/2010.
15. Για την εφαρµογή του άρθρου 18 παράγραφος 10 του ν. 4233/2014, µε το οποίο διευρύνεται η
δυνατότητα εκµετάλλευσης αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης από δηµοσίους υπαλλήλους µε
εκµίσθωση, θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου µας.
16. Προηγούµενες εγκύκλιοί µας για την εφαρµογή του ν.3887/2010 παραµένουν σε ισχύ εφ' όσον
δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 4233/2014 ή µε την παρούσα.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
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Πίνακας διανοµής
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
Και για την ενηµέρωση των µελών των εκτιµητικών επιτροπών του άρθρου 7 ν.3887/2010
Υπουργείο Οικονοµικών
- Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
- ∆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
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ιεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων,
Τµήµα Ελευθέρων Επαγγελµατιών, Σταδίου 29 Αθήνα 10110
Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), ∆ιεύθυνση Ασφάλισης, Σατωβριάνδου 18
Αθήνα 10432
Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι
της Χώρας
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191
Κοινοποίηση για 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), Θηβών 219,
Περιστέρι
- 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, Μαιζώνος 45,
Πάτρα
- Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής
- Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και ∆υτικής
Μακεδονίας
- Οµοσπονδία Φ∆Χ Βορείου Ελλάδος
- 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 Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών,
∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων, ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων, ∆ιεύθυνση Επιβατικών
Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, ∆ιεύθυνση
Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)
Συνηµµένα: 5 φύλλα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 22
29 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4233
Eθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων (ΕΑΣΠ)
1. Συνιστάται «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων»
(στο εξής: «Αρχή») µε έδρα τα Σπάτα Αττικής, η οποία
αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης
Ιανουαρίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κα−
τανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους
κοινοτικούς αερολιµένες» (ΕΕ L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.
2. Σκοπός της Αρχής είναι η κατανοµή του διαθέσι−
µου χρόνου χρήσης των αερολιµένων της ελληνικής
επικράτειας στους αεροµεταφορείς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και της σχετικής εθνικής
και ενωσιακής νοµοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση
των ευκολιών προγραµµατισµού στα αεροδρόµια που
έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόµια µε ευκολίες προ−
γραµµατισµού», σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό,
µε την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειµε−
νικότητας και αποτελεσµατικότητας σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας.
3. Η Αρχή αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστι−
κά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις
στις οποίες παραπέµπει ο νόµος αυτός.
4. Η Αρχή απολαύει διοικητικής και οικονοµικής αυ−
τοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική
αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά µε την τήρηση
της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής
του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων, όπως
ασκείται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Αρχής
1. Η Αρχή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Ασκεί καθήκοντα προγραµµατιστή και συντονιστή
όλων των αερολιµένων της χώρας, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 95/1993/ΕΟΚ.
β) Παρακολουθεί τη συµµόρφωση των πραγµατο−
ποιούµενων πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους
χρόνους χρήσης που τους διατίθενται και µεριµνά, σε
συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας, για την προσήκουσα τήρηση των
σχετικών όρων χρήσης εκ µέρους των αεροµεταφορέων.
γ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως Εθνικός Συντονιστής
Πτήσεων στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σε κάθε άλλο αρµόδιο διεθνή οργανισµό, καθώς και στις
διεθνείς διοργανώσεις.
δ) Συνεργάζεται για θέµατα αρµοδιότητάς της µε
αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισµούς και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ε) Συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλ−
λους Συντονιστές Πτήσεων που λειτουργούν εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών δράσε−
ων, ιδίως στον τοµέα της διαλειτουργικότητας των
ηλεκτρονικών συστηµάτων, τη θέσπιση κοινής βάσεως
ηλεκτρονικών δεδοµένων και της κοινής αντιµετώπι−
σης τεχνικών και λειτουργικών ζητηµάτων, µε σκοπό τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπη−
ρεσιών στους αεροµεταφορείς και τους αερολιµένες.
στ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφο−
ρίες που αφορούν την αποστολή της και υποβάλλει
προτάσεις βελτίωσης του υφιστάµενου νοµοθετικού
και κανονιστικού πλαισίου προς τα αρµόδια εθνικά και
διεθνή όργανα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περί−
πτωση ι΄ της παρούσας παραγράφου.
ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει προς τρίτους
πληροφορίες, δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία αναφο−
ρικά µε τη χωρητικότητα των αεροδροµίων της ελληνι−
κής επικράτειας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί
κρατικού απορρήτου για την προστασία της άµυνας και
ασφάλειας της χώρας.
η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο
της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού
και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α. Στην αρχή της παραγράφου 2 η φράση «Οι πινα−
κίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ−1 µέχρι Κ−41)» αντικαθί−
σταται µε τη φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου
(Κ−1 µέχρι Κ−42)».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2, µετά την πινακίδα
αναγγελίας κινδύνου Κ−41, προστίθεται πινακίδα αναγ−
γελίας κινδύνου ως εξής:
«Κ−42 Κίνδυνος λόγω οµίχλης».
2. Στο Κεφάλαιο Ι «ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Κ)» του Πίνακα Σχεδίων πινακίδων σήµανσης οδών του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως
ισχύει, µετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ−41,
προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής:

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012
(Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Για ανανέωση άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση
του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την
οποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση πριν από τη λήξη
ισχύος της, στην περίπτωση αδυναµίας άµεσης εξέτα−
σης από ∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆.Ι.Ε.) και
µόνο λόγω της συµπλήρωσης της προαναφερόµενης
ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγο−
ριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) µήνες µε την
έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρµόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει

µόνο για οδήγηση οχήµατος εντός της ελληνικής επι−
κράτειας.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174)
καταργείται.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«6. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιό−
δου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για
τις δηµόσιες οδικές µεταφορές καθορίζονται ως εξής:
α. ∆ιεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
β. Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν το δικαίω−
µα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές, µε την
ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές
µεταφορές έχουν δικαίωµα να διεξάγουν και διεθνείς
µεταφορές.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής που
δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και οι
οποίες µπορούν να λειτουργούν µε τη µορφή αυτή για
διάστηµα δέκα (10) ετών από τη λήξη της µεταβατικής
περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»
4. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 προστί−
θενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. «Παλαιός µεταφορέας» για την εφαρµογή αυτού
του νόµου είναι:
(α) Η µεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυ−
κλοφορίας Φ∆Χ στο όνοµά της κατά τη λήξη της µετα−
βατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1.
(β) Η µεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη
φορά άδεια Φ∆Χ µετά τη λήξη της µεταβατικής περιό−
δου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται απο−
κλειστικά από παλαιούς µεταφορείς ή προέρχεται από
αλλαγή επωνυµίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, µετατροπή,
συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά
παλαιών µεταφορέων.
(γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά
άδεια Φ∆Χ µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου του
άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής,
δωρεάς εν ζωή και µεταβίβασης από συγγενή εξ αίµα−
τος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθµού ή σύζυγο είτε λόγω
κληρονοµίας.»
11. «Νέος µεταφορέας» για την εφαρµογή αυτού του
νόµου είναι η µεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια
κυκλοφορίας Φ∆Χ για πρώτη φορά µετά τη λήξη της
µεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και
δεν ανήκει στις κατηγορίες µεταφορικών επιχειρήσεων
της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.»
5. Το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ∆Χ
1. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περι−
όδου δεν χορηγούνται άδειες Φ∆Χ του άρθρου 4 αλλά
νέες άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ («αρχική χορήγηση Φ∆Χ»)
στις µεταφορικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγρα−
φος 7. Οι νέες άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτού του

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ1-ΞΘΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
άρθρου εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία Μετα−
φορών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης, µε την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
α) Για νοµικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού
της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιη−
τικό µεταβολών από την αρµόδια υπηρεσία, καθώς και
τα Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν
οι προβλεπόµενες από το νόµο δηµοσιεύσεις ανάλογα
µε τον τύπο της εταιρείας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφο− ρέα
σύµφωνα µε τον κανονισµό 1071/2009/ΕΚ και το π.δ.
346/ 2001.
γ) Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης
χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη
και συντήρηση των οχηµάτων τους, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1071/2009/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1.
δ) Αποδεικτικό ∆ΟΥ περί καταβολής της εισφοράς
της παραγράφου 2.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το
ύψος της εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου για τη χορήγηση
των νέων αδειών κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτού του άρθρου,
επιβάλλεται δε µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια
και δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας
για την αρχική χορήγηση άδειας Φ∆Χ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και το
ύψος της οικονοµικής επιφάνειας του οδικού µεταφο−
ρέα για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων για τους παλαιούς και
τους νέους µεταφορείς, καθώς και για κάθε κατηγορία
µεταφορικής επιχείρησης.»
6. Το άρθρο 3 παρ. 3, το άρθρο 6, το στοιχείο β΄ της
παρ. 10 του άρθρου 14 και η παρ. 11 του άρθρου 14 του
ν. 3887/2010 καταργούνται.
7. Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν
από τη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατ’
εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 παύουν αυ−
τοδικαίως να ισχύουν από τη δηµοσίευση αυτού του
νόµου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής
πράξης ανάκλησής τους. Η εισφορά που καταβλήθηκε
για την έκδοση της ΑΟΜ δεν επιστρέφεται. Εκκρεµείς
αιτήσεις για ΑΟΜ δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά
που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, µε αί−
τησή του, από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρε−
σία. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του
άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3887/2010, όπως αντικαθίσταται
µε τον παρόντα νόµο, για την έκδοση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα σε νέους µεταφορείς
εξακολουθεί να εφαρµόζεται η Β1/13082/1410/2012 από−
φαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(Β΄ 888). Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί
από νέους µεταφορείς στις Υπηρεσίες Μεταφορών της
Περιφέρειας σύµφωνα µε τη Β1/13082/1410/2012 ως άνω
υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφω−
να µε τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της
οικονοµικής επιφάνειας του οδικού µεταφορέα.
8. Οι εκτιµητικές επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 3887/
2010 παύουν να λειτουργούν από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Η εκτίµηση της αξίας των εισφορών σε είδος
κατά τη σύσταση µεταφορικής εταιρείας και σε κάθε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της πραγµατοποιείται
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών
που έχουν εφαρµογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκκρεµείς
αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίµησης, για τις οποίες
έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών κατά
τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, διεκπεραιώνονται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
από την εκτιµητική επιτροπή στην οποία υποβλήθηκε
η αίτηση.
9. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη της
µεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3887/
2010, οι εγκρίσεις λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορι−
κών Εταιρειών (ΙΜΕ) του άρθρου 3 του ν. 383/1976 (Α΄ 182)
που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/
2010 ανακαλούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία που
τις εξέδωσε. Στο διάστηµα αυτό, οι ΙΜΕ µπορούν να
συνεχίσουν να λειτουργούν µε την ίδια νοµική µορ−
φή και µε τους όρους της σύστασης και της έγκρισης
λειτουργίας τους. Για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη
λειτουργία τους εξακολουθούν να εφαρµόζονται για το
διάστηµα του πρώτου εδαφίου οι διατάξεις του ν. 383/
1976 και των κανονιστικών αποφάσεων που είχαν εκ−
δοθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010. Στο διάστηµα
του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος
εταίρων και οχηµάτων στις ΙΜΕ, που λειτουργούσαν
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, αλλά δεν
επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία νέων ΙΜΕ.
10. Η παρ. 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστα−
σης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει,
και η παρ. 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κ.ν. 3584/ 2007,
Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο
δηµοσίας χρήσεως ή να εκµεταλλεύεται αυτό µε εκµί−
σθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε µε γονική παροχή
είτε λόγω κληρονοµικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς
εν ζωή από συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως β΄
βαθµού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµα−
τα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας και την εκµετάλλευση δηµοσίας χρήσης
αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»
Άρθρο 19
Ρυθµίσεις θεµάτων συστήµατος εισροών – εκροών
Για τις δεξαµενές υγρών καυσίµων των πρατηρίων,
όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωµένο σύστηµα εισρο−
ών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από
τις αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η
έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από
άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόµησης ή έγκρισης
εργασιών µικρής κλίµακας ή έγγραφης ενηµέρωσης
των εργασιών. Ο αριθµός εγκατεστηµένων δεξαµενών
και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει µετά την
εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος εισροών –
εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα άδεια λει−
τουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων, µε την οποία
γίνεται και υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην κ.υ.α.
46537/2013 (Β΄ 2036).

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ1-ΞΘΣ
ΒΙΕΟ1-63Ε
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 346
14 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. B1/9061/647
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την
έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
Ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 4233/2014 (Α΄ 22).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
3α. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3β. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3−7−2013
(Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό−
πουλου.
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009
και στο άρθρο 2 του Ν. 3887/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Ύψος οικονομικής επιφάνειας
1. Για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλμα−
τος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, η μεταφορική
επιχείρηση αποδεικνύει ότι πληροί, πέραν των λοιπών
νομίμων προϋποθέσεων, την απαίτηση της οικονομικής
επιφάνειας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 7 του

Κανονισμού αριθ. 1071/2009, το ύψος της οποίας ορίζεται
σε εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται
μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για
κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
2. Κατ’ εξαίρεση, για τις ακόλουθες κατηγορίες μετα−
φορικών επιχειρήσεων, το ύψος της οικονομικής επιφά−
νειας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ όταν χρησι−
μοποιείται μόνο ένα όχημα και εννέα χιλιάδες ευρώ για
κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα:
(α) νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών, οι
οποίοι αποκτούν ΦΔΧ από μεταβίβαση ή στους οποί−
ους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με την διαδικασία των
άρθρων 4 και 5 του Ν. 3887/2010 όπως ισχύει («αρχική
χορήγηση») και
(β) παλαιοί μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών,
στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική
χορήγηση.
Άρθρο 3
Τρόπος απόδειξης οικονομικής επιφάνειας
1. Η οικονομική επιφάνεια μπορεί να αποδεικνύεται
εναλλακτικά με τους εξής τρόπους, κατ’ επιλογήν της
μεταφορικής επιχείρησης:
(α) Με βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή πε−
ρισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα πριν
από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκη−
σης επαγγέλματος και στην οποία φαίνεται τραπεζικό
υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του προηγού−
μενου άρθρου.
(β) Με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια
ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα ποσά του άρθρου 2 ή με γραμμάτιο πα−
ρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
για τα ίδια ποσά.
2. Κατ’ εξαίρεση, για τις ακόλουθες κατηγορίες με−
ταφορικών επιχειρήσεων, η οικονομική επιφάνεια απο−
δεικνύεται υποχρεωτικά μόνον με τον τρόπο της περί−
πτωσης (β) της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου
(εγγυητική επιστολή):
(α) νέοι μεταφορείς, οι οποίοι αποκτούν ΦΔΧ από
μεταβίβαση ή στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ
με αρχική χορήγηση και
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(β) παλαιοί μεταφορείς στους οποίους χορηγείται νέα
άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.
Άρθρο 4
1. Η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας της με−
ταφορικής επιχείρησης πρέπει να πληρούται διαρκώς
για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος οδικού μεταφορέα.
2. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής
επιφάνειας σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 αφορούν το
σύνολο των οχημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση,
ιδιόκτητα και μισθωμένα.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης και γραμμάτια πα−
ρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν κατατεθεί
από μεταφορικές επιχειρήσεις για την απόδειξη της
οικονομικής τους επιφάνειας για την έκδοση της Άδειας
Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888), εξακολουθούν να
ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη
της οικονομικής επιφάνειας της επιχείρησης σύμφωνα
με το άρθρο 3. Η επιχείρηση οφείλει να έχει προσαρ−
μοστεί στις διατάξεις της παρούσας το αργότερο κατά
το χρόνο που γίνεται έλεγχος συνδρομής των προϋ−
ποθέσεων της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα για οποιονδήποτε λόγο από την αρμόδια
υπηρεσία.
2. Μεταφορική επιχείρηση που κατά τη δημοσίευση
της παρούσας έχει αποδείξει την οικονομική της επι−

φάνεια για την έκδοση της ΑΟΜ με εγγυητική επιστολή
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012
(Β΄ 888) αλλά δεν υποχρεούται πλέον να αποδεικνύει
την οικονομική της επιφάνεια αποκλειστικά με εγγυη−
τική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας,
μπορεί να ζητήσει με αίτησή της την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής από την αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία μεταφορών, εφ’ όσον ταυτόχρονα υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αποδει−
κνύουν την οικονομική της επιφάνεια σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας.
3. Μεταφορική επιχείρηση που κατά τη δημοσίευση
της παρούσας έχει αποδείξει την οικονομική της επι−
φάνεια για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233)
με βεβαίωση τραπέζης, προσαρμόζεται στις διατάξεις
της παρούσας οποτεδήποτε με αίτησή της και το αρ−
γότερο κατά το χρόνο που γίνεται έλεγχος συνδρομής
των προϋποθέσεων της άδειας άσκησης επαγγέλματος
οδικού μεταφορέα για οποιονδήποτε λόγο από την αρ−
μόδια υπηρεσία.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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