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Θέμα: Οδικές εμπορεσμαηικές μεηαθορές - Ν. 3887/2010 - Παράηαζη 

προθεζμίας ανηικαηάζηαζης αδειών κσκλοθορίας θορηηγών νομαρτιακών 

μεηαθορών - Ιδιωηική κεθαλαιοστική εηαιρεία - Ανηικαηάζηαζη εγγσηηικών 

επιζηολών 
 

ρεη.: 1. Σν κε αξ. πξση. 38311/13-12-2012 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ 

θαη Δπηθνηλσληώλ Λάξηζαο 

2. Σν κε αξ. πξση. Λ-15940/6-12-2012 έγγξαθν ηεο Γ�ηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ Αιεμαλδξνύπνιεο 

3. Σν κε αξ. πξση. Γ�.5.1.5/375403/19866/18-10-2012 έγγξαθν ηεο Γ�ηεύζπλζεο 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Βέξνηαο 

4. Σν κε αξ. πξση. 4469/17-9-2012 έγγξαθν ηεο Γ�ηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ Φιώξηλαο 

 

Καηόπηλ πξνθνξηθώλ θαη έγγξαθσλ εξσηεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ππεξεζία 

καο δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα γηα ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπ λ. 3887/2010, 

όπσο ηζρύεη ζήκεξα: 

 

1. Απόθηεζε άδεηαο νδηθνύ κεηαθνξέα από ηνπο πξώελ λνκαξρηαθνύο κεηαθνξείο. 

Με ηελ ππ' αξηζκ. Β1/8535/980/16-3-2012 (Β44Γ�1-ΦΟΩ) εγθύθιηό καο (ζειίδα 6), 

δόζεθε πξνζεζκία κέρξη ηηο 27-1-2013 ζηνπο λνκαξρηαθνύο κεηαθνξείο λα 
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απνθηήζνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα θαη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ην έληππν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηόο ηνπο, ώζηε λα 

αλαγξάθεη "Δζληθέο" ή "Δζληθέο θαη Γηεζλείο" κεηαθνξέο. Καηόπηλ ππνκλεκάησλ ησλ 

ελώζεσλ κεηαθνξέσλ, από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ 

αλαγθαία ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, νξίδνπκε σο λέα πξνζεζκία γηα ηελ 

ζπκκόξθσζε πξνο ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηελ 27-7-2013. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα 

αλσηέξσ αθνξνύλ ηνπο λνκαξρηαθνύο κεηαθνξείο θάζε θαηεγνξίαο, όπσο θαηόρνπο 

ΦΓΥ ηνπ λ. 1073/1980, ηνπ λ.δ. 531/1970 θαη θαηόρνπο λνκαξρηαθώλ βπηηνθόξσλ 

κεηαθνξάο ιπκάησλ. 

 

2. Μεηαθνξηθή Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (ΗΚΔ). ύκθσλα κε ην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 7 ηνπ λ. 3887/2010 όπσο ηζρύεη, κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο είλαη θαη νη 

εκπνξηθέο εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο. Ζ δηάηαμε θαηαιακβάλεη ηόζν 

ηνπο εηαηξηθνύο ηύπνπο πνπ ππήξραλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4038/2012 όζν θαη 

ηνπο λένπο εηαηξηθνύο ηύπνπο πνπ ζα πξνβιέςεη ν λνκνζέηεο ζην κέιινλ. Καηά 

ζπλέπεηα, σο κεηαθνξηθή επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3887/2010 λνείηαη θαη 

ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ησλ άξζξσλ 43-120 ηνπ λ.4072/2012 (Α' 86), πνπ 

πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 1071/2009 θαη ηνπ λ.3887/2010. 

 

3. Έλλνηα 'ήδε ιεηηνπξγνύζαο' κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο. ε ζπλέρεηα ηεο ππ' αξηζκ. 

B1/νηθ18203/2038/12-4-2012 (Β4ΩΦ1-ΤΦ) εγθπθιίνπ καο (ζεκείν 11), 

δηεπθξηλίδεηαη όηη λενεηζεξρόκελα ζην επάγγεικα θπζηθά πξόζσπα, πνπ απέθηεζαλ 

ΦΓ�Υ ιόγσ θιεξνλνκίαο ή γνληθήο παξνρήο θαη ηνπο ρνξεγήζεθε απόθαζε 

πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο, δελ ππνρξενύληαη ζε έθδνζε Α.Ο.Μ. εθ' όζνλ είρε εθδνζεί 

άδεηα θπθινθνξίαο ζην όλνκά ηνπο κέρξη ηηο 27-1-2012. 

 

4. Αληηθαηάζηαζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Δίλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ θαηέζεζε ν νδηθόο κεηαθνξέαο ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ππεξεζία κεηαθνξώλ ζύκθσλα κε ηελ π.α. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) γηα ηελ 

απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επηθάλεηαο, εθ' όζνλ ε εγγπεηηθή αληηθαζίζηαηαη 

ηαπηόρξνλα κε άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ πιεξνί επίζεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

αλσηέξσ π.α. Γηα ην ζθνπό απηό, ν κεηαθνξέαο ππνβάιιεη αίηεζε κε ηνπο ιόγνπο γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε, γηα παξάδεηγκα, επεηδή άιιε ηξάπεδα ηνπ πξνζέθεξε πην 

ζπκθέξνληεο όξνπο. 

 

5. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ θαη επηθνηλσληώλ ζηελ αλάγθε 

πηζηήο ηήξεζεο ηεο εγθπθιίνπ καο Β1/8535/980/16-3-2012 (Β44�1-ΦΟΩ), 

Κεθάιαην Γ', ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ζεκείσζε επί ηεο άδεηαο νδηθνύ κεηαθνξέα 

πεξί ηνπ όηη ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα απνδείρζεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 

Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) π.α. (δειαδή κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο) 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππνγξάθεηαη θαη λα ζθξαγίδεηαη από ηελ ππεξεζία πνπ 

εθδίδεη ηελ άδεηα, επεηδή ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη αλσηέξσ θαηαρσξίζεηο είλαη 

αλππόγξαθεο, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ ΑΟΜ. 

 

6. Κνηλσλία ζπληδηνθηεηώλ. ύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. Β1/33882/3688/1-8-2012 

(Β40Ε1-Φ3Γ) εγθύθιηό καο, εμαθνινπζεί λα είλαη δπλαηή ε πώιεζε, γνληθή παξνρή 

ή κε άιιν ηξόπν κεηαβίβαζε πνζνζηνύ παιαηάο αδείαο ΦΓ�Υ είηε ζε παιαηέο είηε 

ζε λενεηζεξρόκελεο ζην επάγγεικα κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

απνθηνύλ πνζνζηό ΦΓ�Υ κπνξνύλ λα είλαη είηε θπζηθά πξόζσπα είηε εηαηξείεο. Οη 
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πξνϋπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 1071/2009 θαη ηνπ λ.3887/2010 πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

γηα θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

 

7. θνπόο κεηαθνξηθώλ εηαηξεηώλ. ηε λνκνζεζία αξκνδηόηεηάο καο δελ πξνβιέπεηαη 

νξηζκέλε ππνρξεσηηθή δηαηύπσζε ηνπ κεηαθνξηθνύ ζθνπνύ ησλ εηαηξεηώλ, ν νπνίνο 

πάλησο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό θαηά ηξόπν ζπγθεθξηκέλν, ώζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην πιαίζην δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

 

8. Άζθεζε επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ από αιινδαπό λνκίκσο 

δηακέλνληα ζηελ Διιάδα. Δπί εξσηεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ππεξεζία καο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ λ. 3887/2010 θαη ηελ δπλαηόηεηα 

ρνξήγεζεο Α.Ο.Μ. ζε αιινδαπό, ππήθνν ηξίηεο κε θνηλνηηθήο ρώξαο, ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη αλακέλεηαη ε έθδνζε γλσκνδόηεζεο από ην Ννκηθό πκβνύιην 

ηνπ Κξάηνπο επί εξσηήκαηνο πνπ ππέβαιε ην Τπνπξγείν καο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ από ηα αλσηέξσ πξόζσπα, κε ηελ 

νπνία γλσκνδόηεζε ζα θξηζνύλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηνπο νδηθνύο 

κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ. 

 

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Μεηαθνξώλ 

Νηθόιανο ηαζόπνπινο 
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