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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ε∆ΥΜ ΕΤΟΥΣ 2018

Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Την από 16 Ιουνίου 1973, απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής
∆ιάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών (Ε∆ΥΜ) για την εγκαθίδρυση πολυµερούς
ποσόστωσης κατά τη διεθνή µεταφορά εµπορευµάτων ως και τα σχετικά µε αυτή,
όπως κυρώθηκαν µε το Ν.∆. 80/74 (ΦΕΚ 286/Α/1974).

2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον
κανόνα των τριών υπογραφών»

3. Τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (Ε∆ΥΜ) για
χορήγηση στη χώρα µας 60 αδειών για το έτος 2018.
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4. Τον περιορισµό ως προς τη χρήση ορισµένων εκ των ανωτέρω αδειών στην Αυστρία,
την Ιταλία και τη Ρωσία.
Αναλυτικά:
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 και τη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την
Ιταλία.
Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 59 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για
διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.
5. Την µε αρ. Φ439/οικ.80235/91/13-11-2017 (Α∆Α: 7ΥΩΥ465ΧΘΞ-Υ3Γ) πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας µας για την υποβολή αιτήσεων από τους
µεταφορείς, που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τις άδειες Ε∆ΥΜ, κατά τη διενέργεια
διεθνών µεταφορών, µεταξύ των χωρών για τις οποίες ισχύουν οι άδειες αυτές.

6. Το γεγονός ότι, µετά την έκδοση της παραπάνω σχετικής πρόσκλησης, υποβλήθηκαν
στην Υπηρεσία µας 41 εµπρόθεσµες αιτήσεις και ως εκ τούτου πραγµατοποιήθηκε
µοριοδότηση για την κατανοµή των αδειών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση από 10-1-2018 µέχρι και 9-2-2018 των πολυµερών αδειών Ε∆ΥΜ
2018

στους

δικαιούχους

που

περιλαµβάνονται

στον

συνηµµένο

πίνακα,

εφόσον

προηγουµένως καταθέσουν τα βιβλία Ε∆ΥΜ 2017 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο Ε∆ΥΜ για το 2018, µέχρι την οριζόµενη
ηµεροµηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και µπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.
Ο ενδιαφερόµενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυµεί την
άδεια Ε∆ΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπ΄όψιν µε βάση
τον νέο αριθµό πρωτοκόλλου.
Για την κατανοµή των αδειών Ε∆ΥΜ 2018, πραγµατοποιήθηκε µοριοδότηση σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. Φ439/οικ.80235/91/13-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι δεν αναφέρουν
στην αίτησή τους ότι ενδιαφέρονται για συγκεκριµένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα
παραλάβουν άδειες µε εδαφικούς περιορισµούς. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι,
σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους
χορηγηθεί άδεια Ε∆ΥΜ, δεν συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα
κατάταξης των δικαιούχων µεταφορέων και την µοριοδότηση, από την ηµεροµηνία
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ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ηµεροµηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων
Ε∆ΥΜ (10-1-2018).
Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών Ε∆ΥΜ θα ικανοποιούνται µέχρι εξαντλήσεως του
υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο Ε∆ΥΜ θα υποβάλλονται µετά την 01-03-2018 και θα
ικανοποιούνται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες άδειες και οι
ενδιαφερόµενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν
χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της Ε∆ΥΜ 2018.
Οι δικαιούχοι µεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους µε τους
οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες, και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο στην
απόφαση αυτή παράρτηµα.
Παράβαση των όρων σχετικά µε τη χρήση της άδειας Ε∆ΥΜ συνεπάγεται, εκτός των
άλλων, την άµεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισµό της µεταφορικής επιχείρησης για
απόκτηση άδειας Ε∆ΥΜ κατά τα επόµενα έτη.
Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων µεταφορέων βιβλίου Ε∆ΥΜ για το 2018,
κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας µοριοδότησης.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Υποδοµών & Μεταφορών
Αθ. Βούρδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. Σταθουλοπούλου

ΣΥΝ.: Όροι χορήγησης αδειών Ε∆ΥΜ έτους 2018 – Ένα (1) φύλλο
Πίνακες δικαιούχων µεταφορέων – Τέσσερα (4) φύλλα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

1. Υπουργείο Οικονοµικών
19η ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών (µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα
τελωνεία φόρτωσης της χώρας)
(Φαξ:2106987450)
2. ΟΦΑΕ
Πατησίων 351
Τ.Κ. 11141 Αθήνα
(Φαξ:2102284368)
3. ΠΣΧΕΜ
Πειραιώς 4
10431 Αθήνα
(Φαξ:2105234680)
4. Υπηρεσία υποστήριξης πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστηµάτων (για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτικό Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Μεταφορών
∆ιεύθυνση Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών (3)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Όροι χορήγησης αδειών Ε∆ΥΜ
Έτους 2018

Οι µεταφορείς – δικαιούχοι αδειών Ε∆ΥΜ έτους 2018 υποχρεούνται:
1. Να παραλάβουν την άδεια Ε∆ΥΜ που τους χορηγείται µε το συνοδευτικό της
βιβλίο δροµολογίων µέσα στο οριζόµενο διάστηµα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται
αδιάθετη.
2. Να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα
εµπορευµάτων τους, σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της
άδειας Ε∆ΥΜ του έτους 2018.
3. Να τηρούν πιστά κατά την χρησιµοποίηση των αδειών, τις διατάξεις της από 16-61973 απόφασης της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών Ε∆ΥΜ,
όπως κυρώθηκε µε τον Ν.∆. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974)
4. Να συµπληρώνουν σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες που τους χορηγούνται, τα
φύλλα δροµολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν µε
αίτηση στην Υπηρεσία µας τα χρησιµοποιηµένα µέσα στον µήνα φύλλα, το πρώτο
δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα (δηλ τα δροµολόγια του µήνα Φεβρουαρίου
µέχρι 15 Μαρτίου κοκ) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή
στατιστικών στοιχείων στην Ε∆ΥΜ.
Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας ή του
µεµονωµένου µεταφορέα, τον αριθµό του αυτοκινήτου που πραγµατοποίησε το
συγκεκριµένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου Εξόδου µε την υπογραφή του
αρµοδίου υπαλλήλου.
5. Να µην λαµβάνουν από το Τελωνείο Εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται
από τις διµερείς συµφωνίες µε τις χώρες της Ε∆ΥΜ, όταν εκτελούν το
συγκεκριµένο ταξίδι µε αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασµένο µε άδεια Ε∆ΥΜ.

6. Οι άδειες που χορηγούνται σε εταιρείες, πρέπει µε ευθύνη του διαχειριστή της, να
χρησιµοποιούνται από όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας που έχουν υποστεί το
νόµιµο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε συνάρτηση µε την κατηγορία εκποµπής
καυσαερίων (EURO IV, V κ.τ.λ.) της άδειας Ε∆ΥΜ που έχουν λάβει.

7. Επισηµαίνεται ότι ο βαθµός χρησιµοποίησης των βιβλίων Ε∆ΥΜ 2018 θα ληφθεί
ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών Ε∆ΥΜ έτους 2019.
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ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
α/α
Α∆ΕΙΑΣ
Ε∆ΥΜ

Ονοµατεπώνυµο

Νο
πρωτοκόλλου

1

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ*

85925/310

2

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ*

82544/199

3

ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*

83076/219

35

4

ΤΡΑΓΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ*

83087/205

35

5

ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ*

83850/243

35

6

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ*

84824/28384437/258

35

7

ΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ*

84080/245

30

8

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ*

82316/177

25

9

ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΖΗΣΗΣ*

82548/19682546/198

25

10

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΤΡΑΝΣ
ΜΟΝ. ΕΠΕ*

82672/216

25

11

ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ*

82754/207

25
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12

ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ*

85807/304

25

13

ΤΕΠΕΤΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ*

86135/318

25

14

ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ*

87240/334

25

15

ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ*

82415/186

10

16

ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ*

82547/197

10

17

JUST IN TIME

84696/268

125

18

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

83354/225

80

19

ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

82753/202

55

20

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ
ΕΠΕ

85185/292

40

21

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

85736/300

30

22

ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

85299/191

25

23

ΠΑΛΑ ΧΑΛΗΛ

83106/218

25
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24

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

85261/28985260/290

25

25

ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

85808/305

25

26

Γ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ – ∆.
ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ

73885/3262 73884/3263

20

27

ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

82170/175

20

28

ΝΤΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ –
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

82673/213

20

29

ΚΟΥΤΟΒΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

82671/215

20

30

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

85510/291

20

31

ΚΟΥΤΟΒΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

82171/174

15

32

ΧΡΥΣΑΦΟΥ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

86580/313

15

33

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

86915/347

15

34

∆ΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ –
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΙΚΕ

82771/217

10

35

ΧΡΥΣΑΦΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

84916/279

10
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36

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

85511/288

10

37

ΣΚΕΝ∆ΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

86707/328

10

38

ΣΟΥΜΑΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

87822/358

10

39

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

83683/242

5

40

ΠΡΑΣΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

84661/267

5

41

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

83353/224

Ελλιπή δικαιολογητικά

*Οι ανωτέρω αιτούντες άδεια Ε∆ΥΜ 2018 δήλωσαν στην αίτησή τους ότι δραστηριοποιούνται
στην Αυστρία ή τη Ρωσία και θα λάβουν άδεια χωρίς εδαφικό περιορισµό.
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 και τη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία.
Οι άδειες µε αύξοντα αριθµό από 59 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για
διενέργεια µεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.
Σηµειώνεται ότι κατά την παραλαβή των αδειών Ε∆ΥΜ του έτους 2018 από τους ανωτέρω
δικαιούχους, οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων πρέπει να
είναι σε ισχύ. Θα πρέπει επίσης να παραδοθούν τα βιβλία Ε∆ΥΜ που τυχόν χορηγήθηκαν για
το 2017.
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