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Θέµα: Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές - Ν. 3887/2010 - Παράταση προθεσµίας 
αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νοµαρχιακών µεταφορών - 
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών  

Σχετ.: 1. Το µε αρ. πρωτ. 38311/13-12-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Λάρισας 
2. Το µε αρ. πρωτ. Λ-15940/6-12-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης 
3. Το µε αρ. πρωτ. ∆.5.1.5/375403/19866/18-10-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Βέροιας 
4. Το µε αρ. πρωτ. 4469/17-9-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Φλώρινας   

 
Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτηµάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία µας 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή του ν. 3887/2010, όπως ισχύει 
σήµερα: 
 
1. Απόκτηση άδειας οδικού µεταφορέα από τους πρώην νοµαρχιακούς µεταφορείς. Με την υπ' 
αριθµ. Β1/8535/980/16-3-2012 (Β44∆1-ΦΟΩ) εγκύκλιό µας (σελίδα 6), δόθηκε προθεσµία µέχρι 
τις 27-1-2013 στους νοµαρχιακούς µεταφορείς να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
οδικού µεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατός τους, 
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ώστε να αναγράφει "Εθνικές" ή "Εθνικές και ∆ιεθνείς" µεταφορές. Κατόπιν υποµνηµάτων των 
ενώσεων µεταφορέων, από τα οποία προκύπτουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
παράταση της προθεσµίας, ορίζουµε ως νέα προθεσµία για την συµµόρφωση προς τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις την 27-7-2013. ∆ιευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους νοµαρχιακούς 
µεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους Φ∆Χ του ν. 1073/1980, του ν.δ. 531/1970 και 
κατόχους νοµαρχιακών βυτιοφόρων µεταφοράς λυµάτων. 
 
2. Μεταφορική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 
του ν. 3887/2010 όπως ισχύει, µεταφορικές επιχειρήσεις είναι και οι εµπορικές εταιρείες 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής. Η διάταξη καταλαµβάνει τόσο τους εταιρικούς τύπους που 
υπήρχαν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4038/2012 όσο και τους νέους εταιρικούς τύπους που θα 
προβλέψει ο νοµοθέτης στο µέλλον. Κατά συνέπεια, ως µεταφορική επιχείρηση για την εφαρµογή 
του ν. 3887/2010 νοείται και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία των άρθρων 43-120 του 
ν.4072/2012 (Α' 86), που πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 1071/2009 και του 
ν.3887/2010. 
 
3. Έννοια 'ήδη λειτουργούσας' µεταφορικής επιχείρησης. Σε συνέχεια της υπ' αριθµ. 
B1/οικ18203/2038/12-4-2012 (Β4ΩΦ1-ΥΦΣ) εγκυκλίου µας (σηµείο 11), διευκρινίζεται ότι 
νεοεισερχόµενα στο επάγγελµα φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν Φ∆Χ λόγω κληρονοµίας ή 
γονικής παροχής και τους χορηγήθηκε απόφαση προσωρινής λειτουργίας, δεν υποχρεούνται σε 
έκδοση Α.Ο.Μ. εφ' όσον είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά τους µέχρι τις 27-1-2012.  
 
4. Αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής.  Είναι δυνατή η αντικατάσταση της εγγυητικής 
επιστολής που κατέθεσε ο οδικός µεταφορέας στην περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών σύµφωνα 
µε την υ.α. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) για την απόδειξη της οικονοµικής του επιφάνειας, εφ' 
όσον η εγγυητική αντικαθίσταται ταυτόχρονα µε άλλη εγγυητική επιστολή που πληροί επίσης τις 
προϋποθέσεις της ανωτέρω υ.α. Για το σκοπό αυτό, ο µεταφορέας υποβάλλει αίτηση µε τους 
λόγους για την αντικατάσταση, για παράδειγµα, επειδή άλλη τράπεζα του προσέφερε πιο 
συµφέροντες όρους.  
 
5. Εφιστούµε την προσοχή των υπηρεσιών µεταφορών και επικοινωνιών στην ανάγκη πιστής 
τήρησης της εγκυκλίου µας Β1/8535/980/16-3-2012 (Β44∆1-ΦΟΩ), Κεφάλαιο Γ', σύµφωνα µε 
την οποία η σηµείωση επί της άδειας οδικού µεταφορέα περί του ότι η οικονοµική επιφάνεια 
αποδείχθηκε σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) υ.α. (δηλαδή µε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής) πρέπει οπωσδήποτε να υπογράφεται και να σφραγίζεται από την 
υπηρεσία που εκδίδει την άδεια, επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις οι ανωτέρω καταχωρίσεις είναι 
ανυπόγραφες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην έκδοση των ΑΟΜ.   
 
6. Κοινωνία συνιδιοκτητών. Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. Β1/33882/3688/1-8-2012 (Β40Ζ1-Φ3∆) 
εγκύκλιό µας, εξακολουθεί να είναι δυνατή η πώληση, γονική παροχή ή µε άλλο τρόπο 
µεταβίβαση ποσοστού παλαιάς αδείας Φ∆Χ είτε σε παλαιές είτε σε νεοεισερχόµενες στο 
επάγγελµα µεταφορικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αποκτούν ποσοστό Φ∆Χ µπορούν να 
είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εταιρείες. Οι προϋποθέσεις του Κανονισµού 1071/2009 και του 
ν.3887/2010 πρέπει να συντρέχουν για κάθε µέλος της κοινωνίας.  
 
7. Σκοπός µεταφορικών εταιρειών. Στη νοµοθεσία αρµοδιότητάς µας δεν προβλέπεται ορισµένη 
υποχρεωτική διατύπωση του µεταφορικού σκοπού των εταιρειών, ο οποίος πάντως πρέπει να 
καθορίζεται στο καταστατικό κατά τρόπο συγκεκριµένο, ώστε να προσδιορίζεται µε σαφήνεια το 
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πλαίσιο δραστηριότητας της εταιρείας. 
 
8. Άσκηση επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων από αλλοδαπό νοµίµως διαµένοντα 
στην Ελλάδα. Επί ερωτηµάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία µας για την εφαρµογή του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 του ν. 3887/2010 και την δυνατότητα χορήγησης Α.Ο.Μ. σε αλλοδαπό, 
υπήκοο τρίτης µη κοινοτικής χώρας, σας ενηµερώνουµε ότι αναµένεται η έκδοση γνωµοδότησης 
από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους επί ερωτήµατος που υπέβαλε το Υπουργείο µας για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα επιβατών από τα ανωτέρω πρόσωπα, µε την 
οποία γνωµοδότηση θα κριθούν ζητήµατα που σχετίζονται και µε τους οδικούς µεταφορείς 
εµπορευµάτων. 

     
     Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών 
     Νικόλαος Σταθόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας διανοµής 
1. Όλες τις Περιφέρειες της  Χώρας 
 - Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών 
 - ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία  
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής  
 ιδίου Υπουργείου 
 Κοινοποίηση για ενηµέρωση -1  
1. 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 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  
 - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου  

- Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα 10181 
3. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), Ακαδηµίας 22 Αθήνα 
4. 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 

5. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191 
 Κοινοποίηση για ενηµέρωση -2 
 - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 

11144  
  - Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς  4 Αθήνα 10431 
 Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία και οι οµοσπονδίες µέλη τους 
 Εσωτερική διανοµή 
 Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών, ∆ιεύθυνση 

Εµπορευµατικών Μεταφορών (2),  ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Χ. Πασχάλη 
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