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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Συνήθως, η  διπλωµατική εργασία ενός µεταπτυχιακού φοιτητή αντιµετωπίζεται 

ως ένα προαπαιτούµενο στο δρόµο για το πτυχίο. Στην πραγµατικότητα, είναι η 

αποκρυστάλλωση των γνώσεων που η εκπαιδευτική  διαδικασία του πανεπιστηµίου του 

έχει προσφέρει .   

Στα εισαγωγικά σηµειώµατα όλων των σύγχρονων συγγραµµάτων κοινωνικό-

οικονοµικού  περιεχοµένου γίνεται πάντα αναφορά στην πολυπλοκότητα, στους 

κινδύνους και στη µεταβλητότητα του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος.  Είναι 

αδύνατον λοιπόν να αποφευχθεί η παραπάνω καινοτοµία και στην εργασία αυτή, ενώ 

είναι αναπόφευκτη η αναφορά σε παράγοντες που επηρεάζουν οι  χερσαίες οδικές 

εµπορευµατικές µεταφορές στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας σύγχρονης 

κοινωνίας. 

Επιπλέον, γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης της ιστορικής αναδροµής του 

νοµικού πλαισίου των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στη χώρα µας, µε 

ανάλυση των νόµων που έπαιξαν και παίζουν σηµαντικό ρόλο σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα 

νευραλγικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Παρουσιάζεται επίσης η πορεία εξέλιξης 

των µηχανισµών οδικού οπτικού ελέγχου (µικτά κλιµάκια ελέγχου) από το παρελθόν 

έως σήµερα στη χώρα µας.  Αναλύεται ιδιαίτερα ο Ν3446/06 εντοπίζοντας τα αδύνατα 

σηµεία του, χωρίς να διεκδικείται το αλάνθαστο στην προσέγγιση  επί του 

νοµοθετήµατος. Θέλω να πιστεύω ότι µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της 

παρούσας εργασίας ο εν λόγω νόµος θα υποστεί αναµόρφωση, ώστε να καταστεί ικανός 

να συνεισφέρει θετικά τόσο στον κλάδο των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, όσο και στους κρατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς, προκειµένου να 

βελτιωθεί η λειτουργία του οδικού οπτικού ελέγχου των επαγγελµατικών οχηµάτων. 

Γίνεται, τέλος, παρενθετικά, αναφορά στη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη σε ό,τι 

αφορά στην οδική µεταφορά και ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις του κλάδου.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

vi 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

For most people, diploma thesis is viewed as a contractual obligation of the 

postgraduate student leading to the acquisition of a degree. What it actually represents is 

the finalization of the knowledge acquired throughout one's academic studies.  

 The introductory notes of all modern socio-economic treatises always refer to 

the complexity, the dangers and the volatility of the contemporary economic 

environment. It is, thus, impossible to avoid this innovation in the present thesis, just as 

it is impossible to avoid the reference to the facets of the economic and social life of a 

modern society that are affected by freight road transports. 

 Furthermore, we attempt a presentation of the history of the legal framework 

governing the freight road transports in our country, by analyzing the laws that once 

played and still play a pivotal role in this extremely crucial sector of the Hellenic 

economy.  

 We also present the evolution of the road visual inspection mechanisms (joint 

inspection teams) in Greece from their early days and up to present. Special emphasis is 

given to the analysis of Law 3446/06, whose weaknesses we highlight, without, 

however, claiming that the said approach with respect to the legislation is infallible; it is 

my expectation that the conclusions and proposals of the present thesis will lead to the 

reform of the said law, thus rendering it capable of positively contributing both to the 

sector of freight road transports and to the state audit mechanisms in view of improving 

the operation of the road visual inspection of professional vehicles. 

 Finally, we make an incidental reference to Greece's position in Europe in 

respect of road transports as well as to the contemporary tendencies in the sector. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Η τεράστια σηµασία της µεταφοράς αγαθών στη σύγχρονη οικονοµική ζωή  

έγκειται στο ότι αυτή αποτελεί το µέσο της κυκλοφορίας και ανταλλαγής αγαθών, 

χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν να νοηθεί οικονοµική ζωή. Η ολοένα εξελισσόµενη 

τελειοποίηση των µέσων µεταφοράς, που αποβλέπει στη µείωση του εµποδίου της 

απόστασης, άσκησε και συνεχίζει να ασκεί τεράστια επίδραση στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή. Οι µεταφορές χαρακτηρίζονται συνήθως ως οριζόντια παραγωγή και η 

ανάπτυξή τους συµβάλλει στη διακύµανση των τιµών των αγαθών.   

 

 Οι οδικές χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές και ειδικά αυτές που εκτελούνται 

στη χώρα µας, η οποία αποτελεί ένα µικρό κοµµάτι της Ευρωπαϊκής και πολύ 

µικρότερο της παγκόσµιας αγοράς, είναι το αντικείµενο της παρούσας εργασίας.  

 

 Η εργασία αυτή πέρα από την προβλεπόµενη για µεταπτυχιακό επίπεδο 

σπουδών εµβάθυνση στο επιστηµονικό πεδίο περιλαµβάνει και το πρακτικό δεδοµένο 

της ενσωµάτωσης της επαγγελµατικής εµπειρίας του συγγραφέα στο συγκεκριµένο 

γνωστικό αντικείµενο.  Ευχή του συγγραφέα είναι η εργασία αυτή, πέρα από την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων ολοκλήρωσης του πτυχίου ΜΒΑ, να καταστεί ένα 

εγχειρίδιο χρήσιµο για τα στελέχη που ασχολούνται µε τις χερσαίες µεταφορές, αλλά 

και αυτοί που ασχολούνται µε τον καθ’ οδό έλεγχο των επαγγελµατικών οχηµάτων. Με 

άλλα λόγια, ο συγγραφέας ευελπιστεί η παρούσα εργασία, πέρα από το να αποτελέσει 

ένα βοήθηµα, να καταστεί µια ενδιαφέρουσα πηγή ανάδειξης των πλέον σηµαντικών 

παραγόντων και λαθών που συνέβαλαν στη διαµόρφωση της σηµερινής -ιδιαίτερα 

δύσκολης κατάστασης- στον τοµέα των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, 

παρουσιάζοντας το ιστορικό νοµικό πλαίσιο διαχρονικά.  

 

 Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στην εργασία 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως  αρχεία και βιβλιογραφικά δεδοµένα, αλλά 

και από προϊόντα  αλληλογραφίας µε υπηρεσίες και Αρχές της Ελλάδας και άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας τη δυνατότητα στον συγγραφέα να σχηµατίσει και να 

παρουσιάσει πρωτοτύπως την προσωπική αντίληψη για το περιβάλλον του 
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συγκεκριµένου τοµέα. 

 Το κείµενο της εργασίας έχει την ακόλουθη δοµή:  

 

             Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σηµασία των οδικών χερσαίων 

µεταφορών και εκτίθενται ζωτικά στοιχεία της οδικής υποδοµής της χώρας, στατιστικά 

στοιχεία του µεταφορικού έργου των φορτηγών αυτοκινήτων και µία SWOT τύπου 

ανάλυση ως µέθοδος απεικόνισής των.  Παρουσιάζονται στοιχεία για τη θέση της 

Ελλάδας στην ΕΕ, όπως επίσης και τάσεις και  προβλέψεις µελλοντικών αλλαγών στις 

οδικές χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές. 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική αναδροµή των κυριότερων φάσεων 

στην εξέλιξη του νοµικού πλαισίου που διέπει τις οδικές µεταφορές µε ανάλυση των 

σηµαντικότερων νοµοθετηµάτων που καθόρισαν διαχρονικά τόσο το επάγγελµα του 

οδικού µεταφορέα (παλαιότερα αυτοκινητιστή), όσο και την κατάσταση στον κλάδο 

των οδικών µεταφορών στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο συνοδεύεται από σύντοµη 

επεξήγηση των βασικών εννοιών και ορισµών. 

 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδοµένα των ελεγκτικών µηχανισµών 

και της λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές.  

Παρουσιάζεται ιστορικά η διαδροµή των οδικών ελέγχων των επαγγελµατικών 

οχηµάτων και αναλύεται ο νόµος 3446/06 που ισχύει σήµερα στη χώρα µας, 

συνοδευόµενος από έννοιες, Συνθήκες και Συµβάσεις που είναι ταυτισµένες µε τον 

συγκεκριµένο νόµο. Ως υλικό τεκµηρίωσης είναι τα παραρτήµατα της εργασίας, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του νόµου και ουσιαστικά συνιστούν το 

απαραίτητο βοήθηµα για τα στελέχη που ασκούν οδικούς ελέγχους. Παρατίθενται 

στοιχεία οδικών ελέγχων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.  

 

             Μία ιδιαιτερότητα του τρίτου κεφαλαίου συνιστά η καταγραφή και παρουσίαση 

του καθεστώτος οδικών ελέγχων που ισχύουν σε 4 χώρες της ΕΕ όπως τις περιέγραψαν 

οι Αρχές τους µετά από αίτηµα του συγγραφέα. Πρόκειται για την Αυστρία και το 

Βέλγιο, δύο χώρες που έχουν τον ίδιο πληθυσµό µε την  Ελλάδα, και  δύο χώρες κατά 

πολύ µεγαλύτερες, την Ισπανία και την Γαλλία. ∆εν έγινε προσπάθεια προσέγγισης των 

συναφών Αρχών της Γερµανίας καθώς αυτή θεωρείται πρότυπο (αποδεικνύεται από τα 
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στοιχεία των ελέγχων που παρατίθενται) και θα απαιτήσει πολλά χρόνια και τεράστιες 

προσπάθειες τόσο από τους επαγγελµατίες του κλάδου όσο και από τους κρατικούς 

φορείς για να πλησιάσουµε σε ένα κάπως ικανοποιητικό επίπεδο. 

  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα και προτάσεις που σίγουρα δεν 

εξαντλούν το αντικείµενο, αλλά ευελπιστούµε ότι θα προστεθούν ως υλικό  

συνεκτίµησης έρευνας για τη διαµόρφωση ενιαίας στρατηγικής στον τοµέα των οδικών 

µεταφορών από την χώρα µας.   
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ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ Ο∆ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

1.1 Η έννοια της µεταφοράς 

 

«Μεταφορές στον οικονοµικό και εµπορικό χώρο, ονοµάζονται γενικά 

οποιεσδήποτε µετακινήσεις επιβατών και φορτίων από έναν τόπο σε έναν άλλον, που 

διενεργείται από κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έναντι κάποιας αµοιβής που 

ονοµάζεται εισιτήριο ή κόµιστρο ή ναύλος. Συνεπώς, οι µεταφορές αποτελούν 

εµπορικές πράξεις1, που παράγουν οικονοµική χρησιµότητα»2.  

 

Ο όρος και η έννοια της µεταφοράς είναι εντελώς διαφορετική όταν αυτή 

αναφέρεται στον ενικό αριθµό από αυτόν που λαµβάνει, όταν αναφέρεται στον 

πληθυντικό αριθµό.  Όταν η αναφορά γίνεται στον όρο «µεταφορές» τότε εννοεί 

εντελώς αφηρηµένα είτε µαζικές µεταφορές που έχουν ήδη διενεργηθεί είτε µαζικές 

µεταφορές, που πρόκειται να εκτελεστούν µελλοντικά.  Σε κάθε περίπτωση ο όρος 

µεταφορές στον πληθυντικό αριθµό έχει µακροοικονοµική θεώρηση.  Όταν όµως 

αντίθετα, αναφέρεται ο ενασχολούµενος έµµεσα ή άµεσα µε το επάγγελµα, στον όρο 

«µεταφορά»  έχει κατά νου την συγκεκριµένη ποσότητα αγαθών, που πρόκειται να 

διακινηθεί. (Κοκατσάκης, 2006) 

 

Την τελευταία δεκαετία, η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδος  έχουν διαµορφώσει νέα δεδοµένα στο ρόλο που διαδραµατίζουν 

οι µεταφορές στην εθνική και στην παγκόσµια οικονοµία. Στο σύγχρονο περιβάλλον 

του διεθνούς ανταγωνισµού ως µείζονος σηµασίας στόχοι για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων ορίζονται οι απαιτήσεις για ασφαλή, αξιόπιστη, έγκαιρη, µε φιλική προς 

το περιβάλλον και µε χαµηλό κόστος µεταφορά αγαθών και προσώπων. 

 

Οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές  αποτελούν  ένα υποσύστηµα του 

συστήµατος µεταφορών και το εθνικό σύστηµα µεταφορών µε τη σειρά του αποτελεί 

                                                 
1 Βλ. άρθρο 2 του Β.∆ περί της αρµοδιότητος των Εµποροδικείων της 2/14-5-1835  
2 (https://el.wikipedia.org). 
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υποσύστηµα του παγκόσµιου συστήµατος µεταφορών, επηρεαζόµενο από τις διεθνείς 

εξελίξεις (Νανιόπουλος Α., 1988).  

 

Ειδικότερα, οι εγχώριες µεταφορές επηρεάζονται από τις πολιτικές, που χαράζονται 

και ακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές αυτές βασίζονται κυρίως 

στις κατευθύνσεις που περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ3 για τις µεταφορές και 

στην Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για την ενέργεια (CEC 2006). Τα τελευταία έτη, ιδιαίτερη 

έµφαση έχει δοθεί σε επίπεδο πολιτικής από την ΕΕ στη σηµασία των υπηρεσιών και 

υποδοµών των µεταφορών για:  

 

• Την εξέλιξη των µακροοικονοµικών δεικτών, όπως αυτών του ΑΕΠ
4, της 

δηµόσιας κατανάλωσης και της απασχόλησης. 

 

• Το  κόστος, τα ατυχήµατα, την  κατανάλωση των ορυκτών ενεργειακών πόρων, 

τις εκποµπές ρύπων και τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, καθώς και την 

κλιµατική αλλαγή. 

 

• Την ανάπτυξη του εµπορίου µέσα στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον της 

παγκοσµιοποίησης και της καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

• Την περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνικοοικονοµική συνοχή µεταξύ  

περιφερειών και κρατών. 

 

• Την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εντός 

του πλαισίου της απελευθέρωσης των αγορών και της συµµετοχής του 

ιδιωτικού τοµέα στα δίκτυα υποδοµών
5. 

 

                                                 
3 Λευκή Βίβλος «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών», (COM (2011) 0144). 
4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδηµα 
που αποκτούν οι πολίτες µιας χώρας. Είναι δηλαδή η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών 
και άυλων), που αποκτούν οι πολίτες µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους. ∆ιαφέρει από το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συµπεριλαµβάνει και το εισόδηµα, που απέκτησαν οι πολίτες µιας χώρας οι 
οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό. 
5 Ένας αριθµός µελετών έχει ασχοληθεί µε τη σύνδεση µεταφορών και οικονοµικής ανάπτυξης από τις 
οποίες προκύπτει ότι η αύξηση του  ΑΕΠ λόγω της κατασκευής των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών 
στην ΕΕ των 15 ανέρχεται σε 0,49% ενώ στις χώρες των Βαλκανίων κυµαίνεται από 0,57% (για την 
Αλβανία) έως 1,59% (για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη)  (Spiekermann and Wegener, 2006). 
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Επιπλέον, η λειτουργία των µεταφορικών συστηµάτων είναι ζωτικής σηµασίας 

για την οικονοµία µιας χώρας, αφού επιτρέπει τη δραστηριότητά της στον εθνικό και 

διεθνή χώρο µέσω των εισαγωγών και εξαγωγών, της παράδοσης των πρώτων υλών 

στους χώρους επεξεργασίας και µεταποίησης και της διανοµής των προϊόντων στους 

τόπους αποθήκευσης και κατανάλωσης.  

 

Η προσφορά και η ζήτηση για µεταφορές καθορίζονται  από ένα φάσµα 

προσδιοριστικών παραγόντων. Οι εµπορικές σχέσεις, το κόστος συναλλαγής 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς σε όρους χρήµατος και χρόνου), τα 

χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, όγκος και αξία) και οι υποδοµές καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό την προσφορά και επιλογή των µεταφορικών µέσων. Ιδιαίτερο ρόλο 

διαδραµατίζουν επίσης ποιοτικοί παράγοντες, όπως η ασφάλεια και η αξιοπιστία των 

υπηρεσιών µεταφοράς.  

 

1.2 Χαρακτηριστικά των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών 

µεταφορών 

 

Οι οδικές µεταφορές παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των 

άλλων µέσων µεταφοράς που τείνουν να ασηµαντοποιήσουν τα ενδεχόµενα 

µειονεκτήµατα 

 

α) Πλεονεκτήµατα της οδικής µεταφοράς:  

 

Κάθε οδική µεταφορά, ανεξάρτητα του χρησιµοποιούµενου µέσου, διαθέτει  

µεγαλύτερη ευελιξία, εκτελεί µεταφορές από πόρτα σε πόρτα, επιλέγει ελεύθερα 

δροµολόγιο και προορισµό,  έχει την δυνατότητα να πραγµατοποιεί και ενδιάµεσες 

στάσεις. Εκτελεί µεταφορά απ’ ευθείας από τους τόπους παραγωγής στους τόπους 

κατανάλωσης, χωρίς να απαιτεί µεταφόρτωση. Με τους τρόπους αυτούς εξυπηρετεί 

άριστα τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο κατακερµατισµός της υλικοτεχνικής υποδοµής 

αλλά και οι αλλαγές στη βιοµηχανική παραγωγή, ευνοούν την επιλογή αυτού του 

οδικού µέσου µεταφοράς. 

 

Το οδικό µέσο µεταφοράς συµπληρώνει τα άλλα µέσα µεταφοράς (θαλάσσια, 
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αεροπορικά και σιδηροδροµικά). Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας για οικονοµική αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα παράδοσης. Η 

δυνατότητα µετακίνησης κατά γεωγραφικές περιοχές δίνει την δυνατότητα της  

προσαρµογής ως προς τις εποχικές µεταφορές. Το κεφάλαιο που δεσµεύεται, αλλά και 

τα λειτουργικά του κόστη, είναι πολύ µικρότερα σε σχέση µε τα άλλα µέσα.  

Επηρεάζεται σε πολύ µικρότερο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες.  Η ταχύτητά του 

κρίνεται ικανοποιητική, ενώ αυξάνεται µε την βελτίωση του οδικού δικτύου. 

 

           β) Μειονεκτήµατα της οδικής µεταφοράς: 

 

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµά της οδικής µεταφοράς είναι η απαίτηση για καλής 

ποιότητας δρόµους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ταχύτητα και κυρίως η ασφάλεια.  

Επιπλέον εντός του αστικού ιστού εµφανίζει πρόβληµα λόγω χαµηλής ταχύτητας και 

ανεπάρκειας χώρων στάθµευσης.  Το οδικό µέσο µεταφοράς είναι ιδανικό για µικρές 

και µεσαίες αποστάσεις.  Ενώ οι πάγιες δαπάνες του (πχ, αποσβέσεις, τέλη 

κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές εισφορές) είναι σχετικά χαµηλές, οι 

µεταβλητές δαπάνες είναι µεγάλες (καύσιµα, διόδια, κόστος συντήρησης και 

επισκευών, κλπ).  Επιπλέον στα µειονεκτήµατα του συγκαταλέγονται: Η επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος και των οδικών υποδοµών και τα αυξηµένα ζητήµατα ασφάλειας 

κατά την µεταφορά. 

Τα κοινωνικά κόστη από τα ατυχήµατα µε την εµπλοκή επαγγελµατικών οχηµάτων 

είναι σηµαντικά (παρά την ποσοστιαία µικρή τους συµµετοχή στο σύνολο των 

ατυχηµάτων, όπου εµπλέκονται µη επαγγελµατικά οχήµατα) και επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα του µέσου. 

 

1.3. Υποδοµές των οδικών µεταφορών 

 

Οι τεχνητές υποδοµές αποτελούν έναν από τους κυριότερους συντελεστές 

ανάπτυξης του τοµέα των µεταφορών (αεροδρόµια, λιµάνια, οδικό και σιδηροδροµικό 

δίκτυο, εµπορευµατικά κέντρα). Οι υποδοµές αυτές ωθούν την παραγωγικότητα και 

αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων.  Από τις 

υποδοµές αυτές, οι οδικές συνιστούν την κύρια µορφή εγκαταστάσεων και επενδύσεων 

στον τοµέα, λόγω των τεχνικών τους χαρακτηριστικών.  Συγκεκριµένα, τα οδικά δίκτυα 
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επιτρέπουν την εκτεταµένη διασπορά των µετακινήσεων στον χώρο και σχετικά εύκολη 

προσβασιµότητα σε περιοχές µε πολύπλοκο γεωµορφολογικό ανάγλυφο.  Επιπλέον 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη απορροφητικότητα στις δαπάνες και χαµηλότερο 

σταθερό κόστος επένδυσης, σε σύγκριση µε άλλους τύπους µεταφορικών υποδοµών. 

(Τσέκερης Θ. – Τζούµα Α. ΚΕΠΕ, 2010) 

Επηρεάζουν σηµαντικά το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, δίνουν ευκαιρίες στον ανταγωνισµό, αυξάνουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησης και εκµεταλλεύονται τις οικονοµίες κλίµακας,  ώστε να 

αυξηθούν εν τέλει τα εισοδήµατα αλλά και η κοινωνική ευηµερία.  

 

  Στην Ελλάδα, ο οδικός τρόπος χερσαίας µεταφοράς εµπορευµάτων είναι ο 

κυριότερος, δεδοµένου ότι οι σιδηροδροµικές υποδοµές της χώρας υστερούν αρκετά σε 

σχέση µε αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και το βασικότερο στοιχείο υποδοµής των 

µεταφορών της είναι το οδικό δίκτυο.  Αυτό συµπληρώνει τόσο τις θαλάσσιες και τις 

εναέριες, όσο και τις σιδηροδροµικές, µεταφορές.  

 

Η Ε.Ε, αναγνωρίζοντας την σηµασία και το ρόλο, που παίζουν οι µεταφορές, έχει ως 

άµεσο στόχο την δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών (European 

Transport Area),  Ενιαίου Σιδηροδροµικού Χώρου (Single European Railway Area), 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Oυρανού (Single European Sky) και  Ενιαίου Θαλασσίου Χώρου 

άλλως  της λεγόµενης «Μπλε Ζώνης» (Βlue Βelt) για τις θαλάσσιες µεταφορές 

(δηλαδή, πλήρης συνεργασία, συνδεσιµότητα και ανταλλαγή δεδοµένων λειτουργίας 

µεταξύ ευρωπαϊκών λιµανιών). 

 

Σύµφωνα µε το οικονοµικό δελτίο τεύχος 107 της Alpha Bank (2008, σελ.48): 

«Το οδικό δίκτυο και κυρίως το µήκος των αυτοκινητοδρόµων, καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό την έκταση, την ποιότητα και την ποσότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών 

στον κλάδο των οδικών µεταφορών. Για την απρόσκοπτη πραγµατοποίηση και 

ανάπτυξη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών σε µία χώρα, το οδικό της δίκτυο 

οφείλει να συνδέει: α) Τους χώρους παραγωγής και καταναλώσεως των προϊόντων µε 

τους χώρους εναποθέσεως και διαχειρίσεως εµπορευµάτων και πρώτων υλών 

(εµπορευµατικά κέντρα, λιµάνια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, κ.λπ.). β) Τη χώρα µε τα 

όµορα κράτη και, µέσω αυτών, µε τους κύριους εµπορικούς εταίρους, που βρίσκονται 
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πέραν των γειτονικών χωρών. Επίσης, το οδικό δίκτυο θα πρέπει να συµβάλει στην 

ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων και στην έγκαιρη παράδοση των φορτίων (π.χ. χωρίς 

να δηµιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήµατα, λόγω ελλείψεως λωρίδων 

κυκλοφορίας) και επιπλέον, να µην επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον, αφού το 

ανεπαρκές οδικό δίκτυο ή η µη βέλτιστη χάραξή του οδηγούν σε αυξηµένες εκποµπές 

ρύπων». 

 

Με το νόµο 3155/55 το οδικό δίκτυο της χώρας διακρίθηκε σε εθνικό (το οποίο 

από το 1970 διακρίθηκε σε βασικό και δευτερεύον) και επαρχιακό. Σταθµό για την 

κατασκευή του αποτέλεσε η ολοκλήρωση (γύρω στα 1970) των τότε νέων εθνικών 

οδών Αθήνας - Θεσσαλονίκης, Αθήνας – Κορίνθου - Πάτρας, Αντιρρίου –Ιωαννίνων 

και του βασικού οδικού άξονα της Κρήτης. (Σαµπράκος Ε., 2008). 

 

Το συνολικό µήκος του οδικού δικτύου  ανέρχονταν σε 117.422 χλµ στο τέλος 

του 2012. Το µήκος των αυτοκινητοδρόµων στην Ελλάδα έφτασε στα 1.659 χλµ το 

2012 από 190 χλµ. που ήταν το 1990  (πίνακας 1). Το εθνικό οδικό δίκτυο ανέρχεται σε 

9.299 χλµ. και το επαρχιακό δίκτυο σε 30.864 χλµ (πίνακας 2).  Οι επενδύσεις των 

τελευταίων δεκαετιών για οδούς επικεντρώνονται κυρίως στην αναβάθµιση και 

εκσυγχρονισµό του δικτύου, µέσω της κατασκευής οδοστρωµάτων και στη µείωση των 

αποστάσεων µετακίνησης στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο.  Η µείωση των αποστάσεων 

επιτεύχθηκε  µέσω της τεχνολογικής προόδου και της κατασκευής συντοµότερων οδών, 

σηράγγων και γεφυρών. 

 

Πίνακας 1.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων (1990-2012) 

ΕΤΟΣ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ΧΛΜ 190  225  280  330  380  421  467  509  526  547  615 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 743 870  917  917 917   917  917  917 1659 1659 1659 1659 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 
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Πίνακας 1.2: Μήκος οδικού δικτύου σε χλµ στην ΕΕ ( τέλος του 2012) 
 

  

  

  

 

Motorways6 
Main or 
national 
roads 

Secondary 
or regional 

roads 

Other 
roads 

 

BE 1 763 13 229 1 349 138 869 BE 
BG  541 2 975 4 035 12 051 BG 
CZ  751 6 250 48 715 74 919 CZ 
DK 1 195 2 596 70 318 DK 
DE 12 879 39 604 178 034   DE 
EE  124 3 887 12 458 42 299 EE 
IE  900 4 513 11 631 78 958 IE 
EL 1 659 9 299 30 864 75 600 EL 
ES 14 701 15 110 135 784 501 053 ES 
FR 11 465 9 784 377 965 666 343 FR 
HR 1 254 6 581 9 809 9 046 HR 
IT 6 726 19 861 153 588 73 555 IT 
CY  257 2 203 2 307 4 998 CY 
LV - 1 669 5 318 61 302 LV 
LT  309 6 366 14 567 51 055 LT 
LU  152  837 1 891 LU 
HU 1 515 6 386 23 341 170 429 HU 
MT - 2 361 MT 
NL 2 666 2 525 7 778 125 230 NL 
AT 1 719 9 997 23 640 88 759 AT 
PL 1 365 17 817 154 202 238 651 PL 
PT 2 988 6 505 4 791   PT 
RO  550 16 690 35 374 31 639 RO 
SI  769  820 5 149 32 247 SI 
SK  419 3 546 14 051 36 852 SK 
FI  810 12 522 13 565 51 213 FI 
SE 2 013 13 507 82 988 117 974 SE 
UK 3 756 49 038 122 966 245 189 UK 

AL         AL 
ME - 7 905 ME 
FYR 259 911 3.772 9.355 FYR 
RS  603 4 856 9 863 29 278 RS 
TR 2 127 31 375 31 880 320 366 TR 

IS  11 4 919 2 950 5 010 IS 
NO  392 10 581 44 317 38 970 NO 

CH 1 419  390 18 013 51 697 CH 
Πηγή::  Eurostat, International Road Federation, national statistics 
 
 

                                                 
6 Προκειµένου ένας δρόµος να χαρακτηρισθεί ως «αυτοκινητόδροµος» (motorway) πρέπει να έχει τα   
ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Ύπαρξη διαζώµατος, που να χωρίζει αποτελεσµατικά τις δύο κατευθύνσεις 
κυκλοφορίας. β) Απουσία διασταυρώσεων µε άλλους δρόµους γ) Την προβλεπόµενη για τους 
αυτοκινητοδρόµους σήµανση. 
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Σε ό,τι αφορά στην πυκνότητα του οδικού δικτύου, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 

την Eurostat: «ανέρχεται σε  0,89 χλµ. ανά τετραγωνικό χλµ. και κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητική όταν στις  ΗΠΑ είναι 0,65 km/km2, στη Σκωτία 0,72 km/km2 και στη 

Σουηδία 0,52 km/km2,  είναι όµως µικρότερη από την πυκνότητα του οδικού δικτύου 

της Ουγγαρίας 2,30 km/km2 , της Ιταλίας 1,59 km/km2  και της Ισπανίας 1,31 km/km2». 

 

Ωστόσο, σηµαντικές επενδύσεις απαιτούνται επιπλέον ώστε να αυξηθεί δραστικά η 

πυκνότητα του οδικού δικτύου (ειδικά στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων) στην 

περιφέρεια και να καλυφθούν οι ανάγκες για αποσυµφόρηση των αστικών περιοχών.   

 
 
 

 
Πηγή: Eurostat,2009 
 
Γράφηµα 1.1:Πυκνότητα συνολικού οδικού δικτύου ανά χώρα -2009 (χλµ. οδών   
                       ανά km2  έκτασης ) 
 

 
Πηγή: Eurostat, 2009 
 
Γράφηµα 1.2: Πυκνότητα δικτύου αυτοκινητοδρόµων ανά χώρα -2009 (χλµ. οδών 
ανά 100 km2 

έκτασης
 ) 
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Σύµφωνα µε την έρευνα του 2015 του statistic portal, STATISTA, η  Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 34η θέση όσον αφορά στην ποιότητα των υποδοµών, µε τις σχετικές 

υπηρεσίες να βαθµολογούνται µε 4,83 στην κλίµακα του 7. Η κατάταξη της Ελλάδος σε 

αυτόν τον τοµέα είναι χαµηλότερη από αυτή της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Ισλανδίας 

και άλλων χωρών. Με βαθµολογία χαµηλότερη της Ελλάδος ταξινοµείται η Ρωσία, η 

Ουγγαρία και η Ρουµανία. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως περιφερειακής χώρας η Ελλάδα έχει 

ζωτικά συµφέροντα από όλα τα είδη των διεθνών δικτύων µεταφορών, που θα την 

φέρουν ευκολότερα σε επικοινωνία  µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ΕΕ προκειµένου να αντιµετωπίσει το πρόβληµα και να συµβάλει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και να αναβαθµίσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της χώρας µας, προωθεί δυναµικά την ανάπτυξη των συνδυασµένων 

(οδικών-θαλάσσιων) µεταφορών, των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων  και των 

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆Ε∆-Μ)  για τις  οδικές µεταφορές, τις ποτάµιες 

µεταφορές και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. Σύµφωνα µε το ΙΜΕΤ- ΕΚΕΤΑ 

(Μεταφορές & Logistics 2014, σελ 8)7 , «Τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (∆Ε∆-Μ), 

συµβάλλουν στην εδαφική συνοχή και στην κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών 

υψηλής ταχύτητας, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο της πολιτικής µεταφορών για την 

επίτευξη του γενικού στόχου της µείωσης κατά 60% των εκποµπών από τις µεταφορές 

έως το 2050 (βλ. Λευκή Βίβλος, 2011). Στην ουσία, το ∆Ε∆-Μ είναι ένα δίκτυο 

πολυτροπικών µεταφορών που ευνοεί τη µετάβαση από τις οδικές επιβατικές και 

εµπορευµατικές µεταφορές προς άλλους τρόπους µεταφοράς». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, COM(2011) 650 τελικό/2, 19.12.2011  
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Εικόνα 1.1 :∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών 

 
Πηγή: Eurostat 2015 

 
1.4 Ο στόλος ελληνικών φορτηγών αυτοκινήτων  
 

Ο στόλος των φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα χωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, ανάλογα µε την χρήση του οχήµατος, δηλαδή τα Φ.Ι.Χ., τα οποία 

δραστηριοποιούνται  για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της ίδιας της 

επιχείρησης, στην οποία ανήκουν και τα Φ.∆.Χ., τα οποία προσφέρουν  υπηρεσίες 

µεταφορών  σε τρίτους.   

Το σύνολο  των φορτηγών οχηµάτων της χώρας ανέρχονται  το έτος 2014 σε 1.317.945 

εκ. οχήµατα και αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από  φορτηγά ιδιωτικής χρήσης.  Σε 

καµία ευρωπαϊκή χώρα, δεν υπάρχει τόσος µεγάλος αριθµός Φορτηγών Ιδιωτικής 

Χρήσης αυτοκινήτων, ενώ σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόµου 

«Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές» (2009, σελ 9): «Πρόκειται για µια αγορά µε 

χαµηλό βαθµό ολοκλήρωσης µη δυνάµενη να αναπτύξει οικονοµίες κλίµακας και χωρίς 

στοιχεία σταδιακού εκσυγχρονισµού. Η Ελλάδα συγκρινόµενη µε άλλες χώρες της ΕΕ 
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εµφανίζει µεγάλο αριθµό ΦΙΧ και Φ∆Χ αθροιστικά. Ταυτόχρονα οι δείκτες οχήµατα 

ανά κάτοικο και αριθµός οχηµάτων ανά εκατοµµύριο ΑΕΠ είναι από τους υψηλότερους 

στην ΕΕ. ∆ηλαδή, στη χώρα µας για συγκεκριµένο µεταφορικό έργο υπάρχουν ήδη 

πολλά φορτηγά».  

 

Ο µεγάλος αριθµός Φ.Ι.Χ. στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα µιας σειράς 

προβληµάτων στην οικονοµία της χώρας και τη ρύθµιση της αγοράς των Φ.∆.Χ., όπως 

θα αναπτυχθεί στο επόµενο κεφάλαιο. Παράλληλα, σύµφωνα µε το Υπουργείο 

Μεταφορών κατά την περίοδο 2000-2009 η ζήτηση για µεταφορικές υπηρεσίες ήταν 

σχετικά χαµηλή και λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης από το 2009-2014 

αυτή είναι ακόµη µικρότερη. Το πρόβληµα, όµως, που υφίσταται ο στόλος των 

φορτηγών αυτοκινήτων είναι η παλαιότητά του, δεδοµένου ότι η ανανέωση λόγω της 

οικονοµικής κρίσης είναι πολύ αργή και επιπλέον κατά κανόνα γίνεται µε αυτοκίνητα 

όχι καινούργια αλλά µεταχειρισµένα.   

 

 

Πίνακας 1.3 : Αριθµός οχηµάτων ανά εκ ΑΕΠ στην ΕΕ - 2009 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ EUR ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Αριθµός 

οχηµάτων 

ανά εκ. 

ΑΕΠ 

5.547 1.031 1.777 1.876 2.685 2.890 2.872 9.42 

Πηγή: Eurostat, 2009 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.4  ο αριθµός των αδειών των φορτηγών ∆.Χ., είναι 

καθηλωµένος επί σειρά ετών σε 36.495 χιλ. λόγω της παύσης έκδοσης νέων αδειών από 

το Υπουργείο Μεταφορών.  Σηµειώνεται, ότι το έτος 2014 το 97% των φορτηγών 

οχηµάτων της χώρας ήταν φορτηγά Ι.Χ. και µόλις το 3% ήταν φορτηγά ∆.Χ.  
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Πίνακας 1.4: ∆ιαχρονική εξέλιξη του εγχώριου στόλου οχηµάτων 
 

Κατηγορία 
Οχηµάτων 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Σύνολο  5.060.885 5.389.996 5.693.008 5.967.610 6.302.033 6.640.613 6.995.659 7.380.265 
Αυτοκίνητα 4.279.524 4.536.630 4.782.453 4.997.715 5.259.428 5.516.441 5.789.843 6.081.577 
Επιβατικά 3.195.065 3.423.704 3.646.069 3.839.549 4.073.511 4.303.129 4.543.016 4.798.530 
∆.Χ 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 
 Ι.Χ 3.161.505 3.390.144 3.612.509 3.805.989 4.039.951 4.269.569 4.509.456 4.764.970 
Λεωφορεία 27.037 27.115 27.247 27.139 26.780 26.829 26.938 27.102 
∆.Χ 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 
Ι.Χ 11.968 12.046 12.178 12.070 11.711 11.760 11.869 12.033 
        
Φορτηγά 1.057.422 1.085.811 1.109.137 1.131.027 1.159.137 1.186.483 1.219.889 1.255.945 
                ∆.Χ 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 
                 Ι.Χ 1.020.927 1.049.316 1.072.642 1.094.532 1.122.642 1.149.988 1.183.394 1.219.450 
Μοτοσυκλέτες 781.361 853.366 910.555 969.895 1.042.605 1.124.172 1.205.816 1.298.688 
Επιβατηγές 770.971 843.045 900.338 959.737 1.032.511 1.114.099 1.195.732 1.288.585 
Φορτηγές 10.390 10.321 10.217 10.158 10.094 10.073 10.084 10.103 
∆.Χ 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 
 Ι.Χ 4.730 4.661 4.557 4.498 4.434 4.413 4.424 4.443 

 

Κατηγορία 
Οχηµάτων 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Category 
and use 

Σύνολο  7.729.262 7.910.565 8.062.085 8.086.910 8.069.872 8.035.423 8.048.438 
Vehicles, 
total 

Αυτοκίνητα 6.340.655 6.461.714 6.562.952 6.552.008 6.513.437 6.466.827 6.455.509  Motor cars 
Επιβατικά 5.023.944 5.131.960 5.216.873 5.203.591 5.167.557 5.124.208 5.110.873 Passenger 
∆.Χ 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 Public use 
Ι.Χ 4.990.384 5.098.400 5.183.313 5.170.031 5.133.997 5.090.648 5.077.313  Private use 
Λεωφορεία 27.186 27.324 27.311 27.121 26.962 26.783 26.691 Buses 
∆.Χ 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069 Public use 
 Ι.Χ 12.117 12.255 12.242 12.052 11.893 11.714 11.622  Private use 
        
Φορτηγά 1.289.525 1.302.430 1.318.768 1.321.296 1.318.918 1.315.836 1.317.945 Trucks 
                ∆.Χ 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 Public use 

                  Ι.Χ 1.253.030 1.265.935 1.282.273 1.284.801 1.282.423 1.279.341 1.281.450 

        
Private 
use 

Μοτοσυκλέτες 1.388.607 1.448.851 1.499.133 1.534.902 1.556.435 1.568.596 1.592.929 Motorcycles 
Επιβατηγές 1.378.492 1.438.713 1.488.995 1.524.768 1.546.306 1.558.474 1.582.818 Passenger 
Φορτηγές 10.115 10.138 10.138 10.134 10.129 10.122 10.111 Freight 
∆.Χ 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660  Public use 
 Ι.Χ 4.455 4.478 4.478 4.474 4.469 4.462 4.451 Private use 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 
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Πίνακας 1.5: Φορτηγά αυτοκίνητα που βρίσκονται στην κυκλοφορία, κατά χρήση 
και νοµό στην Ελλάδα  το 2014. 
 

Motor vehicles in circulation, by use, and region  in Greece 
 

2014  

  
Σύνολο       

Total 

Ιδιωτικής 
Χρήσης    

Private use 

∆ηµοσίας 
Χρήσεως 

Public use 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1.317.945 1.281.450 36.495 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 434.697 420.308 14.389 
ΑΤΤΙΚΗ  279.491 268.791 10.700 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 56.659 55.279 1.380 
ΒΟΙΩΤΙΑ 23.764 23.110 654 
ΕΥΒΟΙΑ 36.491 35.735 756 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 3.233 3.165 68 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 27.087 26.501 586 
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 7.972 7.727 245 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 163.244 159.645 3.599 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 21.306 20.854 452 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 16.411 15.898 513 
ΑΧΑΙΑΣ 33.764 32.924 840 
ΗΛΕΙΑΣ 22.039 21.691 348 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27.317 26.804 513 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19.722 19.430 292 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 22.685 22.044 641 
ΙΟΝΙΟΙ   ΝΗΣΟΙ 29.053 28.312 741 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5.385 5.270 115 
ΚΕΡΚΥΡΑ 13.583 13.227 356 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 6.390 6.205 185 
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 3.695 3.610 85 
ΗΠΕΙΡΟΣ 46.090 44.715 1.375 
ΆΡΤΑΣ 11.029 10.813 216 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8.357 8.140 217 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17.090 16.428 662 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 9.614 9.334 280 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 103.826 101.183 2.643 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 19.319 18.959 360 
ΛΑΡΙΣΑ 38.058 37.128 930 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 24.906 24.128 778 
ΤΡΙΚΑΛΑ 21.543 20.968 575 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 303.036 293.626 9.410 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.623 5.488 135 
∆ΡΑΜΑ 11.505 11.035 470 
ΗΜΑΘΙΑ 25.678 25.215 463 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 98.050 94.070 3.980 
ΚΑΒΑΛΑΣ 21.205 20.416 789 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 5.770 5.630 140 
ΚΙΛΚΙΣ 11.092 10.817 275 
ΚΟΖΑΝΗΣ 21.386 20.679 707 
ΠΕΛΛΑΣ 28.103 27.558 545 
ΠΙΕΡΙΑΣ 18.308 17.664 644 
ΣΕΡΡΩΝ 25.907 25.302 605 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 7.598 7.411 187 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 22.811 22.341 470 
ΘΡΑΚΗΣ 45.773 45.003 770 
ΕΒΡΟΣ 21.582 21.179 403 
ΞΑΝΘΗΣ 11.114 10.970 144 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 13.077 12.854 223 
ΝΗΣΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ 65.587 63.857 1.730 
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∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.933 20.405 528 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 14.200 13.794 406 
ΛΕΣΒΟΥ 16.226 15.777 449 
ΣΑΜΟΥ 6.548 6.374 174 
ΧΙΟΥ 7.680 7.507 173 
ΚΡΗΤΗ 126.639 124.801 1.838 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 59.248 58.352 896 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22.066 21.792 274 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18.235 18.030 205 
ΧΑΝΙΩΝ 27.090 26.627 463 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

Σε ό,τι αφορά στα Φ.Ι.Χ. ανά περιφέρεια τα υψηλότερα ποσοστά τα 

συγκεντρώνουν η Στερεά Ελλάδα και η Μακεδονία µε 33% και 23%, τα οποία 

αντιστοιχούν σε 420.308 και 293.626 Φ.Ι.Χ. 

 

Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των Φ.Ι.Χ. ανά νοµό, στην πρώτη θέση 

κατατάσσεται ο Ν. Αττικής µε 268.791 οχήµατα και ποσοστό 21%, ενώ ακολουθούν ο 

νοµός Θεσσαλονίκης µε 94.070 οχήµατα και Ηρακλείου µε 58.352 µε ποσοστά 7% και 

4,50%, αντίστοιχα. Ο αριθµός των Φ.Ι.Χ. παρουσίασε αύξηση της τάξης του 25% από 

το 2000 έως και το 2014.  

 

Πίνακας 1.6: Μέγιστο Μικτό  Βάρος Οχήµατος (φορτηγά, οδικοί συρµοί και  
                  αρθρωτά) ανά χώρα  ΕΕ σε τόνους 
 

Road transport 

Maximum Gross Vehicle Weight  
       tonnes  

 
Lorries Road train Articulated 

vehicles  

 

Weight 
per 

bearing 
axle 

Weight 
per drive 

axle 2 axles 3 axles 4 axles 5 axles and 
more 

5 axles and 
more  

BE 10 12 19 26 39 44 44 (2) BE 

BG 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 BG 

CZ 10 11,5 18 26 (1) 36 44 (1) 42 - 48 CZ 

DK 10 10 / 11.5 
(3) 

18 24 / 26 (1) 
(3) 

38 42 - 48 42 - 48 DK 

DE 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 DE 

EE 10 11,5 18 26 (1) 36 (10) 40 (11) 40 EE 

IE 10 11.5 (7) 18 26 (1) 36 44 (1) 44 (1) IE 

EL 7 / 10 13 19 26 33 40-42 40-42 EL 

ES 10 11,5 18 26 36 40 42 - 44 ES 

FR 13 13 19 26 38 40 40 FR 

HR 10 11,5 18 24 36 40 40 HR 

IT 12 12 18 26 (1) 40 44 44 IT 

CY 10 11,5 18 25 36 40 40 (6) CY 

LV 10 11,5 18 26 (1) 40 40 40 LV 

LT 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 - 44 (8) LT 
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LU 10 12 (9) 19 26 44 44 44 LU 

HU 10 11,5 18 25 30 40 40 (6) HU 

MT 10 11,5 18 25 36 40 40 (6) MT 

NL 10 11,5 21.5 33 40 50 50 NL 

AT 10 11,5 18 26 36 40 40 AT 

PL 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 PL 

PT 10 12 19 26 37 (10) 40 40 PT 

RO 10 11,5 18 25 36 40 40 RO 

SI 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 SI 

SK 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 SK 

FI 10 11,5 18 26 (1) 36 44 - 60 (4) 42 - 48 FI 

SE 10 11,5 18 26 (1) 38 48 - 60 (5) 48 - 60 (5) SE 

UK 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 - 44 (8) UK 

AL 10 11.5 (12) 18 26 (1) 36 40 44 AL 

ME 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 - 44 (8) ME 

FYR 10 11,5 18 24 31 40 40 FYR 

RS 10 11,5 18 26 32 40 40 RS 

TR 10 11,5 18 25 / 26 36 40 40 - 44 (8) TR 

IS 10 11,5 18 26 (1) 36 40 44 IS 

NO 10 11,5 19 26 37 42 44 NO 

CH 10 11,5 18 26 (1) 36 40 40 CH 

LI 10 11,5 18 26 36 40 40 LI 

 
Πηγή: International Transport Forum, national sources, 2015 
NOTES: 
An articulated vehicle consists of a road tractor coupled to a semi-trailer. A road train is a goods road 
motor vehicle coupled to one or more trailers.  

(1) For axles equipped with air suspension or equivalent 
(2) 2 axles tractor + 3 axles semi-trailer: mechancial suspension = 43t, pneumatic suspension = 44t 
(3) National traffic / international traffic 

        (4) 5 axles = 44t; 6 axles = 56t; 7 axles = 60t 
        (5) 5 axles = 48t; 6 axles = 58t; 7 axles = 60t 
        (6) 44t for 40 feet long ISO containers 
        (7) 10.5t for vehicles with mechanical suspension in national traffic 
        (8) Higher value for vehicles engaged in combined transport 
        (9) 11.5 t if mechanical suspension 
       (10) 35 t for 3-axle tractor + 1-axle trailer 
       (11) 44 t for 3 and + axles tractor + 3 and + axles trailer 
       (12) Weight per drive axle: national traffic = 10t; international traffic = 11.5t; Lorry 3 axles:    
               national  traffic = 24t; international traffic = 26t 
 

1.5 Μεταφορικό έργο των φορτηγών αυτοκινήτων 

  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ το 2013, «παρατηρείται 

αύξηση του βάρους των φορτίων/εµπορευµάτων, που διακινήθηκαν µε φορτηγά 

οχήµατα ταξινοµηµένα στην Ελλάδα, το έτος 2013 σε σχέση µε το 2012. 

Συγκεκριµένα, το βάρος των φορτίων, που διακινήθηκαν το έτος 2013 µε φορτηγά  

ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 398.360,60 χιλιάδες τόνους και τα τονοχιλιόµετρα σε 

7.215.274,01 χιλ. σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε το 2012 κατά 39,03% και 16,94% 

αντίστοιχα. Το βάρος των φορτίων, που διακινήθηκαν µε φορτηγά εθνικών µεταφορών 
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δηµοσίας χρήσεως ανήλθε σε 79.200,58 χιλ. τόνους και τα τονοχιλιόµετρα σε 

7.322.254,23 χιλ., σηµειώνοντας µείωση 26,17% και 25,86% αντίστοιχα, σε σχέση µε 

το 2012. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν µε φορτηγά διεθνών µεταφορών 

δηµοσίας χρήσεως ανήλθε σε 3.242,00 χιλ. τόνους καταγράφοντας µείωση 48,74% ενώ 

τα τονοχιλιόµετρα ανήλθαν σε 4.433.517,32 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,45% 

σε σχέση µε το 2012 (Πίνακας 7)».  

 

Πίνακας 1.7. Αριθµός φορτηγών   και µεταφορικό έργο (8) σε τόνους και  
                        τονοχιλιόµετρα το 2013 
 

Είδη φορτηγών 
οδικών 

εµπορευµατικών 
µεταφορών 

Αριθµός φορτηγών Βάρος µεταφερθέντων εµπορευµάτων 
(χίλ. τόνοι.) 

Τονοχίλιόµετρα (χίλ. τχµ) 

  2013 2012 Μεταβολή 
% 

2013 2012 Μεταβολή 
% 

2013 2012 Μεταβολή 
% 

Ι.Χ. φορτηγά  

70.348 60.584 16,12 398.360,60 286.526,50 39,03 7.215.274,01 6.170.113,77 16,94 
∆.Χ. φορτηγά 
που εκτέλεσαν 

εθνικές 
µεταφορές 16.162 19.496 -17,10 79.200,58 107.272,45 -26,17 7.322.254,23 9.876.209,98 -25,86 

∆.Χ. φορτηγά 
που εκτέλεσαν 

διεθνείς 
µεταφορές 1.785 1.861 -4,08 3.242,00 6.324,89 -48,74 4.433.517,32 4.370.038,71 1,45 
Σύνολο 

φορτηγών 88.295 81.941 7,75 480.803,18 400.123,83 20,16 18.971.045,56 20.416.362,46 -7,08 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

Από τον πίνακα 1.7 παρατηρείται επίσης η πτώση του όγκου του µεταφορικού φορτίου των 

φορτηγών δηµόσιας χρήσης, εθνικών και διεθνών µε ποσοστά 26,17% και 48,74% αντίστοιχα, ενώ 

αντίθετα το αντίστοιχο των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αυξήθηκε σε ποσοστό 39,03% 

εν µέσω της οικονοµικής κρίσης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Μεταφορικό έργο σε τονοχιλιόµετρα = βάρος µεταφερθέντων εµπορευµάτων Χ διανυθείσα απόσταση 
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Πίνακας 1.8: Αριθµός φορτώσεων φορτηγών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
κατά τόπο φόρτωσης, είδος χρήσης, βάρος φορτίου, σε εθνικές και διεθνείς 
µεταφορές, έτους 2013 

 

Τόπος φόρτωσης Αριθµός φορτώσεων, φορτία σε τόνους και τονοχιλιόµετρα, φορτηγών εθνικών µεταφορών 

Ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ∆ηµόσιας χρήσης (∆.Χ.) 

 Μεγάλη 
Γεωγραφική 
Περιοχή 

Περιφέρεια 

Φορτώσεις Τόνοι Τονοχιλιόµετρα Φορτώσεις Τόνοι Τονοχιλιόµετρα 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 16.883 9.027.402,65 370.962.179 2.575 2.284.432,14 437.709.198 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 46.061 21.495.637,57 1.283.934.255 13.785 13.018.623,88 1.607.602.358 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 240.006 206.901.201,11 819.196.555 16.427 15.835.718,12 327.545.109 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΗΠΕΙΡΟΣ 18.845 9.006.631,27 419.934.855 2.624 2.888.323,61 456.090.240 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 29.897 14.039.112,93 427.128.514 5.798 5.559.485,46 469.757.452 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.363 621.758,70 40.752.905 287 246.378,67 60.237.511 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 32.767 25.186.550,08 643.912.323 3.584 3.449.316,54 528.038.188 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 45.646 25.567.698,87 627.074.111 8.456 7.417.600,96 575.131.305 

ΚΕΝΤΡ. 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΣ 26.944 16.394.554,68 422.600.256 3.641 3.424.499,48 457.482.427 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 83.122 38.230.107,67 1.498.774.935 20.760 16.043.432,08 2.043.649.475 

ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 7.386 4.255.504,10 59.293.652 863 615.679,92 12.894.948 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13.261 6.211.171,15 143.760.161 6.256 4.679.064,91 56.151.896 
ΝΗΣΟΙ 

ΚΡΗΤΗ 30.836 21.411.412,90 462.101.675 4.245 3.738.021,06 290.194.570 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 593.017 398.357.743,68 7.219.426.376 89.301 79.200.576,82 7.322.484.677 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

Από τον παρακάτω πίνακα (1.9.) προκύπτει η θέση της Ελλάδας σε ότι αφορά στις εθνικές 

µεταφορές και η πτώση του όγκου του µεταφερόµενου φορτίου λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Συγκεκριµένα, ενώ  έως το 2009 το µεταφορικό έργο στο εσωτερικό της χώρας είχε σταθερή πορεία, 

από το 2010 η πτώση είναι σηµαντική.  Το ποσοστό την διετία 2012-2013 ανέρχεται στο 11,7% 
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Πίνακας 1.9: Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές στην ΕΕ (σε δισεκατοµµύρια τόνους) 
2000 - 2013 
 

Road : National Haulage  

Haulage by Vehicles Registered in the Reporting Country  

billion tkm  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 %

 o
f 

to
ta

l h
au

la
g

e 

chan
ge 

12/13 

                201
3 

% 

EU
-28 

1086,
4 

1103,
6 

1129,
5 

1127,
4 

1199,
6 

1225,
8 

1252,
0 

1297,
8 

1275,
8 

1 
158,7 1 176,9 1173,

4 
1120,

9 112,4 
EU
-28 

64,
7 -0,8 

EU
-15 

985,0 998,1 1020,
2 

1009,
4 

1075,
1 

1092,
9 

1114,
5 

1150,
8 

1120,
9 

1006,
5 1 030,8 1020,

7 970,5 949,
3 

EU
-15 

77,
9 -2,2 

EU
-13 

101,
4 

105,
5 

109,
3 

118,
0 

124,
5 

133,
0 

137,
5 

147,
0 

154,
8 

 
152,

2 

 
146,1 

152,
7 

150,
4 

163,
1 

EU
-13 

32,
6 8,5 

BE 19,8 20,6 20,4 19,6 19,4 19,3 19,6 19,7 18,2 17,6 17,8 17,8 18,2 19,0 BE 57,
9 

4,4 

BG 3,1 3,3 3,9 4,6 4,6 5,0 5,8 5,9 7,1 6,3 6,1 6,5 6,3 7,2 BG 26,
5 14,4 

CZ 14,2 15,0 16,3 17,4 16,0 15,5 16,1 15,8 15,7 13,5 14,8 15,0 14,4 15,4 CZ 28,
0 

6,9 

DK 11,0 10,9 11,1 11,0 10,5 11,1 11,5 11,8 10,7 10,0 10,6 12,0 12,3 12,2 DK 76,
0 

-0,6 

DE 226,
5 

230,
0 

225,
5 

227,
2 

232,
3 

237,
6 

251,
4 

261,
4 

264,
5 

245,
6 252,5 265,

0 
254,

5 
256,

7 DE 84,
0 0,9 

EE 0,7 0,5 0,8 1,6 1,5 1,8 2,0 1,9 1,8 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 EE 26,
6 -0,4 

IE 8,3 9,1 10,7 11,9 13,2 14,0 13,8 14,4 13,3 8,5 8,2 7,5 7,4 7,2 IE 78,
3 

-2,7 

EL 23,0 23,5 24,0 15,3 31,7 19,6 26,1 21,7 24,3 24,2 25,3 16,8 16,5 14,6 EL 76,
7 -11,7 

ES 106,
9 

114,
0 

129,
5 

138,
4 

155,
0 

166,
4 

174,
6 

190,
6 

175,
2 

151,
1 

146,2 142,
3 

133,
4 

127,
0 

ES 65,
9 

-4,8 

FR 163,
2 

168,
6 

169,
7 

170,
9 

179,
2 

177,
3 

182,
8 

191,
4 

181,
9 

156,
0 

164,3 168,
2 

156,
4 

155,
7 

FR 90,
8 

-0,5 

HR 1,9 3,2 3,7 4,1 4,4 4,4 5,3 5,1 6,4 5,1 4,5 4,4 4,1 4,3 HR 46,
9 3,4 

IT 158,
3 

154,
7 

160,
1 

143,
2 

158,
2 

171,
6 

155,
4 

152,
4 

151,
8 

145,
6 

149,2 127,
7 

111,
8 

112,
0 

IT 88,
0 

0,2 

CY 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,4 1,1 1,2 1,3 0,9 1,1 0,9 0,9 0,6 CY 97,
5 

-29,8 

LV 1,5 1,6 2,0 2,4 2,4 2,7 2,7 3,0 2,5 2,1 2,6 2,6 2,6 2,8 LV 21,
9 

7,1 

LT 1,5 1,5 1,5 2,0 2,2 2,1 2,2 2,7 2,6 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 LT 9,6 4,2 

LU 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 1,0 0,8 LU 9,0 -25,6 

HU 12,1 11,8 11,2 10,7 11,0 11,4 12,4 13,2 13,0 12,2 11,3 10,5 9,2 9,2 HU 25,
8 0,7 

MT 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 MT 80,
0 

0,0 

NL 31,5 31,0 30,3 31,8 33,9 31,8 31,0 30,7 32,0 31,3 33,8 33,8 31,4 29,9 NL 42,
6 

-4,8 

AT 12,4 12,5 12,7 13,0 12,4 12,5 14,4 14,7 14,6 13,5 13,9 14,5 14,1 13,9 AT 57,
2 -1,9 

PL 48,0 49,0 50,5 53,0 58,8 60,9 59,4 65,8 71,9 79,2 82,2 89,7 89,0 100,
3 

PL 40,
5 

12,7 

PT 14,2 16,4 14,9 14,2 17,4 17,4 17,5 18,3 17,1 14,4 12,9 12,7 11,2 9,8 PT 26,
7 

-12,6 

RO 9,9 10,6 11,0 13,6 14,7 19,4 22,7 23,9 23,2 20,9 12,1 11,9 12,7 12,5 RO 36,
8 -1,3 

SI 1,9 1,9 1,9 2,0 2,3 2,4 2,3 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2 1,8 1,9 SI 11,
9 

2,2 

SK 5,1 5,3 5,0 5,2 5,4 5,6 5,2 5,6 6,3 5,5 5,2 4,9 5,1 4,6 SK 15,
1 

-10,0 

FI 27,7 26,7 28,1 26,9 27,3 27,8 25,5 26,0 27,6 24,4 25,2 23,7 21,9 21,0 FI 85,
8 -4,4 
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SE 31,5 30,0 31,8 31,5 32,7 34,7 35,5 36,4 38,0 32,1 32,7 33,4 30,4 30,7 SE 
91,

6 1,1 

UK 150,
3 

149,
8 

150,
9 

153,
9 

151,
2 

151,
2 

154,
8 

160,
7 

151,
1 

131,
6 137,8 144,

7 
150,

0 
139,

0 UK 94,
4 -7,4 

AL               AL     

ME               ME     
FY
R 

              FY
R 

    

RS               RS     

TR 161,
6 

151,
4 

150,
9 

152,
2 

156,
9 

166,
8 

177,
4 

181,
3 

181,
9 

176,
5 190,4 203,

1 
216,

1 
224,

0 TR   3,7 

IS 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 IS   2,8 

NO 12,1 12,4 12,7 13,5 14,5 15,4 15,3 15,4 16,7 15,3 16,3 16,1 17,0 18,3 NO 86,
0 

8,0 

CH 8,9 8,7 8,9 8,9 9,1 9,2 9,4 9,6 9,8 9,7 9,6 9,9 10,0 10,2 CH 79,
3 

1,7 

Πηγή: Eurostat, International Transport Forum, national statistics 2013 (CH - until 2007) 
Notes: only haulage of heavy goods vehicles (usually >3.5 tonnes load capacity) 

 
Οι Πίνακες 1.10 και 1.11, καθώς και τα γραφήµατα 1.3 και 1.4, εµφανίζουν τα 

στοιχεία περιφερειακών φορτώσεων και εκφορτώσεων, που πραγµατοποιήθηκαν µε 

φορτηγά εθνικών και διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών, σε τόνους και 

τονοχιλιόµετρα. Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων 

αγαθών, στις εθνικές µεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και 

εκφορτώσεις πραγµατοποιήθηκαν στη ∆υτική Μακεδονία και ακολουθούν, κατά 

φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των 

φορτίων που διακινήθηκαν µε οχήµατα διεθνών µεταφορών παρατηρείται ότι οι 

περισσότερες φορτώσεις πραγµατοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και 

ακολούθως στην Αττική ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η 

Κεντρική Μακεδονία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10. Φορτώσεις οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
(εθνικών και διεθνών) κατά τόπο φόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόµετρα, 
έτους 2013 
 

Τόπος φόρτωσης Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα, φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσης και 
εθνικών µεταφορών 

Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα, 

φορτηγών διεθνών 
µεταφορών 

Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα -Σύνολο 
εθνικών και διεθνών 

µεταφορών 
ΙΧ και ∆Χ ∆Χ Μεγάλη 

Γεωγραφική 
Περιοχή  

Περιφέρεια  

Χιλ. τόνοι Χιλ.  
τονοχιλιόµετρα 

Χιλ. τόνοι Χιλ. 
τονοχιλιόµετρα 

Χιλ. 
τόνοι 

Χιλ. 
τονοχιλιόµετρα 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 11.407,64 953.140,09 11.311,83 808.671,38 95,80 144.468,72 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 35.066,28 3.766.195,78 34.514,26 2.891.536,61 552,02 874.659,17 
∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 222.751,0 1.158.425,76 222.745,9 1.146.741,66 5,09 11.684,10 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΗΠΕΙΡΟΣ 11.903,79 882.792,18 11.894,95 876.025,10 8,83 6.767,08 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19.704,34 1.026.341,26 19.598,60 896.885,97 105,75 129.455,30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΛΛΑ∆Α ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 868,14 100.990,42 868,14 100.990,42     
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∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 28.849,45 1.361.927,63 28.635,87 1.171.950,51 213,58 189.977,12 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 33.118,20 1.337.557,74 32.985,30 1.202.205,42 132,90 135.352,33 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ 

19.976,28 1.107.910,74 19.819,05 880.082,68 157,23 227.828,05 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54.636,48 4.043.087,35 54.273,54 3.542.424,41 362,94 500.662,94 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.871,18 72.188,60 4.871,18 72.188,60     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10.890,24 199.912,06 10.890,24 199.912,06     

ΝΗΣΟΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ & 
ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ 25.193,23 816.320,35 25.149,43 752.296,25 43,79 64.024,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 479.236,2 16.826.789,9 477.558,3 14.541.911,0 1.677,9 2.284.878,90 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

 

 

Γράφηµα 1.3: Φορτώσεις οχηµάτων εθνικών µεταφορών κατά βάρος και  
                         Περιφέρεια φόρτωσης 

 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

Πίνακας 1.11. Εκφορτώσεις οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
(εθνικών και διεθνών) κατά τόπο εκφόρτωσης, βάρος φορτίου και τονοχιλιόµετρα, 
έτους 2013 
 
 

Τόπος εκφόρτωσης Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα - Σύνολο 
εθνικών και διεθνών 
µεταφορών 

Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα, φορτηγών 
εθνικών µεταφορών 

Βάρος φορτίων και 
τονοχιλιόµετρα, 

φορτηγών διεθνών 
µεταφορών 

 ΙΧ και ∆Χ ∆Χ Μεγάλη 
Γεωγραφικ
ή Περιοχή  

Περιφέρεια  

Χιλ. τόνοι Χιλ. 
τονοχιλιόµετρα 

Χιλ. τόνοι Χιλ. 
τονοχιλιόµετρα 

Χιλ. 
τόνοι 

Χιλ. 
τονοχιλιόµε

τρα 
ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 11.121,09 686.019,99 11.094,00 662.244,86 27,09 23.775,13 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 33.937,00 3.500.669,03 33.456,87 2.804.226,79 480,13 696.442,24 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 222.855,42 1.189.752,96 222.855,42 1.189.752,96     

ΗΠΕΙΡΟΣ 11.994,00 846.907,88 11.970,62 827.808,82 23,39 19.099,06 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20.659,48 1.115.696,66 20.625,93 1.061.108,12 33,55 54.588,55 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.486,80 176.016,56 1.486,80 176.016,56     
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 27.552,72 1.089.065,79 27.396,73 924.292,26 155,99 164.773,52 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 30.790,82 1.116.576,08 30.749,50 1.067.770,40 41,32 48.805,68 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19.728,51 778.659,68 19.695,60 740.824,63 32,91 37.835,05 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 57.014,77 4.996.511,82 56.356,41 3.989.242,18 658,36 1.007.269 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5.417,36 100.728,28 5.417,36 100.728,28     
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11.172,20 221.425,51 11.172,20 221.425,51     

ΝΗΣΟΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ & 
ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 25.322,43 847.118,34 25.280,87 776.469,69 41,56 70.648,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 479.052,60 16.665.148,58 477.558,31 14.541.911,06 1.494,30 2.123.237,50 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

Γράφηµα 1.4: Εκφορτώσεις οχηµάτων εθνικών µεταφορών κατά βάρος και   
                      Περιφέρεια φόρτωσης 
 
 
Τα αντίστοιχα στοιχεία (φορτώσεις και φορτοεκφορτώσεις ) και η θέση της Ελλάδας 
στην ΕΕ απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα    
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Πίνακας 1.12: Φορτώσεις και φορτοεκφορτώσεις  στην ΕΕ 
 

 
Πηγή: Eurostat, 2015 
 
 
1.6 Οικονοµικά στοιχεία των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών  
 

Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µια κρίσιµη συγκυρία όσον αφορά τις 

προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάσταση 

ύφεσης η οποία επιπλέον περιβάλλεται από κινδύνους και αβεβαιότητες, που 

επιτείνονται από την αργή ανάκαµψη στην ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία. H 

ελληνική οικονοµία ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από σηµαντικό εµπορικό έλλειµµα, ως 

έκφραση του ατελούς παραγωγικού της συστήµατος και της έλλειψης 

ανταγωνιστικότητας, τόσο στην εσωτερική όσο και στις εξωτερικές αγορές. Με την 

εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν 

δραµατικά (ΚΕΠΕ, 2014). 
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Πίνακας 1.13: Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών έτη 2008-2014 

Τρέχουσες 
τιµές 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Current prices 

Εισαγωγές 87.039 68.319 69.452 66.889 63.353 60.236 62.579 Imports 

Αγαθά  72.636 56.091 55.988 54.826 52.566 50.777 52.688 Goods 
Υπηρεσίες 14.403 12.228 13.465 12.064 10.787 9.458 9.891 Services 
∆απάνες 
µονίµων  
κατοίκων 
στην 
αλλοδαπή 

2.679 2.425 2.156 2.267 1.844 1.835 2.076 
Expenditures of 
residents in the 
rest of the world 

Εξαγωγές 56.533 45.089 49.958 52.866 54.845 55.179 58.038 Exports 

Αγαθά  24.680 20.227 23.433 26.833 29.932 30.104 30.193 Goods 
Υπηρεσίες 31.853 24.862 26.525 26.033 24.913 25.074 27.845 Services 
∆απάνες µη 
µονίµων  
κατοίκων 
στην 
οικονοµική 
επικράτεια 

11.636 10.400 9.611 10.505 10.442 12.152 13.393 

Expenditures of 
non-residents 
on the economic 
territory 

Ισοζύγιο 
εξαγωγών 
- 
εισαγωγών 

-30507 -23230 -19495 -14024 -8.508 -5.057 -4.540 
Exports - 
Imports 
balance 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015 

 

Στο γράφηµα 1.5 φαίνεται η εξέλιξη του δείκτη του κύκλου εργασιών για τους 

διαφόρους υποτοµείς µεταφορών την περίοδο 2005 – 2011 (τιµή βάσης θεωρείται το 

2005 = 100 µονάδες) και του ΑΕΠ για την περίοδο 2001 - 2014. 
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Πηγή: ΕΚΕΤΑ -ΙΜΕΤ (2013) ∆ιαµόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολίτικης 2014-2020, 
για το Θεµατικό Στόχο 7 «Προώθηση βιώσιµων µεταφορών και άρση εµποδίων σε σηµαντικά δίκτυα 
υποδοµών ». Ειδική Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΥπΑνΥπ. 
Γράφηµα 1. 5 :Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στις µεταφορές 

 

Ο δείκτης αυτός θεωρεί τιµή βάσης τον κύκλο εργασιών ανά κλάδο µεταφορών 

για το έτος 2005 = 100 και δείχνει την αύξηση ή µείωση του δείκτη για τα επόµενα έτη 

(ως το 2011), που παρουσιάζει ο κάθε κλάδος (µεταβολή του δείκτη). 

 

 
Πηγή: ΕΚΕΤΑ -ΙΜΕΤ (2013) ∆ιαµόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολίτικης 2014-2020, 
για το Θεµατικό Στόχο 7 «Προώθηση βιώσιµων µεταφορών και άρση εµποδίων σε σηµαντικά δίκτυα 
υποδοµών ». Ειδική Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΥπΑνΥπ  
Γράφηµα 1.6: Εξέλιξη του δείκτη ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
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Στο γράφηµα 1.6 είναι φανερή η µείωση του παραγόµενου προϊόντος (για τον 

τοµέα των µεταφορών) για τα έτη 2008 και µετά, γεγονός το οποίο συνδέεται άµεσα µε 

την οικονοµική κρίση, που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα την περίοδο αυτή. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η µείωση των µεταφορών «ακολουθεί» την µείωση του ΑΕΠ (∆.2) για 

την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός το οποίο φανερώνει την έντονη συσχέτιση του τοµέα 

των µεταφορών µε το συνολικό µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 

συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι για τα προηγούµενα έτη (2005-

2008) υπήρχε παράλληλη αύξηση τόσο του ΑΕΠ όσο και του παραγόµενου προϊόντος 

των µεταφορών (ΕΚΕΤΑ –ΙΜΕΤ, 2013). 

 
 
1.7 SWOT ANALYSIS των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών στην   Ελλάδα 
 

Μια πολύ χρήσιµη µέθοδος διαµόρφωσης στρατηγικού σχεδιασµού, για έναν 

κλάδο ή  µια επιχείρηση είναι η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σηµείων 

ευκαιριών και απειλών, γνωστής και ως ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Οι κύριες χρήσεις των πληροφοριών που προέρχονται από τη 

SWOT ανάλυση αφορούν: 

� Την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης για µια χώρα, µια 

γεωγραφική περιφέρεια, ένα τόπο, µια επιχείρηση, ένα οργανισµό, ένα 

κλάδο, ένα προϊόν, µια διαδικασία κλπ. 

� Την παροχή γενικών πληροφοριών για τη δηµιουργία οράµατος, δήλωση 

από- στολής, καθώς και για τη θέσπιση στόχων και τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων.  

� Την  αποκάλυψη των ευκαιριών, πόρων, περιορισµών και στρατηγικών 

επιλογών 

� Την παροχή εισροών για την ανάπτυξη σεναρίων και στρατηγικών 

σχεδίων.   

Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον (οργάνωση, 

τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική κατάσταση κλπ).  

Οι ευκαιρίες και απειλές αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (ρυθµίσεις στο θεσµικό περιβάλλον, εµφάνιση νέων αγορών κλπ.). 

Στόχος της ανάλυσης είναι να χρησιµοποιηθούν τα δυνατά και να αµβλυνθούν τα 
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αδύνατα σηµεία, να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να διαµορφωθεί προστασία έναντι 

των απειλών για την επίτευξη ενός στόχου. 

Ωστόσο, από µόνη της η µέθοδος SWOT δεν αποτελεί σχεδιασµό, δεν παρέχει 

κριτική αξιολόγηση του βαθµού επιρροής των χαρακτηριστικών, που µελετώνται ούτε 

διακρίνεται από σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, αντίθετα προϋποθέτει 

συγκεκριµενοποίηση εφικτών στόχων. 

 

 

Πίνακας 1.14 : SWOT ANALYSIS 

 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

•  µορφολογία του ελληνικού χώρου 

• Σχεδόν αποκλειστικό χερσαίο µέσο µεταφοράς 

προϊόντων 

• Προνοµιακή γεωγραφική θέση στην 

νοτιοανατολική Μεσόγειο (σταυροδρόµι 

Ανατολής και ∆ύσης) 

• Μεγάλος στόλος οχηµάτων 

• Κατασκευή νέων οδικών αξόνων 

• Επενδύσεις σε οδικές υποδοµές 

• Χαµηλά κόµιστρα σε σχέση µε την Κεντρική 

Ευρώπη 

• Ύπαρξη τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης 

• Μεγάλη εµπειρία 

• Γεωγραφική κατανοµή του στόλου των 

κυκλοφορούντων οχηµάτων κατά περιφέρεια, 

συνδεόµενη µε την αντίστοιχη πληθυσµιακή  

• Η µεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και 

η προώθησή τους εποχιακά 

• Πλεονεκτήµατα προερχόµενα από την χρήση 

των οδικών χερσαίων µεταφορών (ευελιξία, 

ταχύτητα, εξυπηρέτηση πόρτα-πόρτα) 

 

 

• Υψηλό κόστος µεταφοράς εµπορευµάτων λόγω 

των νησιωτικών περιοχών 

• Το κακό οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές της 

χώρας 

• Η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και η 

έλλειψη ρευστότητας 

• Υποχώρηση της µέσης ηλικίας του στόλου 

• Η µεγάλη απόσταση από τις αγορές της 

Ευρώπης 

• ∆υσανάλογη ανάπτυξη του στόλου µεταξύ των 

ΦΙΧ και Φ∆Χ 

• Έλλειψη επενδύσεων 

• Η αποτυχία του Νόµου 3887/10 για την πλήρη 

απελευθέρωση των αδειών ∆Χ 

• Η απουσία  ελέγχων από τις ελεγκτικές  αρχές 

• Απουσία συνολικής πολιτικής µεταφορών 

• Κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (σε 

συνδυασµό µε τον επίναυλο καυσίµων) 

• Χαµηλή συγκέντρωση του κλάδου 

• Μικρή ανταγωνιστικότητα των µεταφορικών 

επιχειρήσεων, λόγω του µεγέθους τους 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Αύξηση της παγκόσµιας ανάπτυξης (3,1%) 

• Αύξηση παγκόσµιου εµπορίου (3,2%) 

• Αξιοποίηση διευρωπαϊκών δικτύων 

µεταφορών (∆Ε∆-Μ) 

• Μείωση της τιµής του πετρελαίου διεθνώς 

(µείωση κοµίστρων και του κόστους τους) 

• Η αύξηση των πρακτικών διαχείρισης «just in 

time» 

• Η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ∆Χ 

• Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών (ISO) 

• Ανάπτυξη καινοτοµιών στον τοµέα των 

µεταφορών από την ΕΕ 

• Παροχή κινήτρων για δηµιουργία εταιριών 

• Η αύξηση ενδιαφέροντος για ξένες επενδύσεις 

σε υπάρχουσες υποδοµές  

• Η πολιτική Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 

Μεταφορών από την Ε.Ε 

• Η χρήση καινοτόµου τεχνολογίας στις οδικές 

µεταφορές, που βοηθά τους οδηγούς να 

µειώσουν την κατανάλωση καυσίµου, να 

εντοπίζουν διαθέσιµους χώρους στάθµευσης 

και να αποφεύγουν κυκλοφοριακές 

συµφορήσεις και ατυχήµατα. 

• Η πρόβλεψη της ΕΕ για αύξηση της ζήτησης 

µεταφορών (µόνο οι εµπορευµατικές 

µεταφορές αναµένεται να σηµειώσουν αύξηση 

κατά 80 % έως το 2050) 

• Η αύξηση της δυναµικότητας των τερµατικών 

σταθµών 

 

• Γήρανση του πληθυσµού των εργαζοµένων 

στον τοµέα των µεταφορών σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της ΕΕ 

• Έλλειψη ειδικευµένων οδηγών 

• Οδικά τέλη βάση της αρχής της ΕΕ «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» 

• Αύξηση της παράνοµης µεταφοράς 

• Χαµηλό εργατικό κόστος των Βαλκανικών 

χωρών 

• Η ύπαρξη χρεών των επιχειρήσεων προς 

ασφαλιστικούς φορείς 

• Αλόγιστη διάθεση αδειών Τρίτων Χωρών 

• Αθέµιτος ανταγωνισµός µέσω της χορήγησης 

αφορολόγητου πετρελαίου σε µη Κοινοτικά 

οχήµατα  

• Το κόστος αγοράς άδειας ∆Χ λόγω της άϋλης 

υπεραξίας 

• Αποχώρηση µεταφορικών επιχειρήσεων προς 

τις Βαλκανικές χώρες 

• Προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για ενίσχυση 

του σιδηρόδροµου  

• Η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών 

• Ο ασύµµετρος ανταγωνισµός λόγω του 

µεγάλου αριθµού των επιχειρήσεων 

• Μείωση της βιοµηχανικής παραγωγής και της 

κατανάλωσης στη χώρα 

• Ενδοµεταφορές από αλλοδαπούς µεταφορείς 

• Ο στόχος της ΕΕ για τη µετατόπιση του 30% 

των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων σε 

αποστάσεις άνω των 300 km σε άλλους 

τρόπους µεταφοράς από το 2030 

• Η αυξητική τάση του συνολικού αριθµού 

φορτηγών αυτοκινήτων. 

• Ο κίνδυνος από τις «εικονικές εταιρίες» στην 

επικράτεια της ΕΕ. 

 

Επεξεργασία από τον συγγραφέα 
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1.8 Στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για την σηµασία και τον ρόλο των 
εµπορευµατικών µεταφορών 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat: 

� Οι µεταφορές συνεισφέρουν σε σηµαντικό βαθµό στην οικονοµία της ΕΕ (4,8%  

ή 548 δισ. ευρώ  σε ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο σύνολο των 28 χωρών 

της ΕΕ), εξασφαλίζουν πάνω από 11 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην 

Ευρώπη, είναι πολύ σηµαντική για την ευηµερία της ΕΕ και των πολιτών της, 

ενώ συγχρόνως αποτελεί τον sine qua non9 όρο για την υλοποίηση της 

ελεύθερης  διακίνησης των αγαθών σε ολόκληρο το κοινοτικό έδαφος. 

 

� Οι οδικές µεταφορές παραµένουν ο σηµαντικότερος τρόπος µεταφοράς 

εµπορευµάτων. Σε τονοχιλιόµετρα, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% όλων 

των τρόπων εσωτερικών µεταφορών, µε το µερίδιο αυτό να είναι σχετικά 

σταθερό κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η πρόσφατη οικονοµική κρίση 

είχε σηµαντικό αντίκτυπο στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων στην Ευρώπη. 

Το 2012, οι οδικές µεταφορές εµπορευµάτων στην ΕΕ µετρούµενες σε 

τονοχιλιόµετρα ήταν περίπου 12% κάτω από την ανώτατη τιµή που σηµειώθηκε 

2007. Οι εθνικές µεταφορές από εγχώριους µεταφορείς αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών οδικών µεταφορών εµπορευµάτων.  

 

� Οι εθνικές µεταφορές, που εκτελούνται από αλλοδαπούς µεταφορείς 

αντιπροσωπεύουν το 1,5% περίπου των συνολικών οδικών µεταφορών 

εµπορευµάτων και το 2,0% περίπου του συνόλου των εθνικών οδικών 

µεταφορών εµπορευµάτων. Ο βαθµός διείσδυσης των ενδοµεταφορών, που 

µετρά το µερίδιο των αλλοδαπών µεταφορέων στις εθνικές οδικές µεταφορές 

εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων στην αγορά, ήταν 2,3% το 2012. 

Πρόσφατα αυξήθηκε λίγο, ιδίως µετά την άρση των µεταβατικών περιορισµών, 

που είχαν επιβληθεί στους µεταφορείς από τις χώρες που προσχώρησαν στην 

ΕΕ το 2004 και το 2007.  

 

� Το µερίδιο των διεθνών µεταφορών (συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης 

µεταφορών µεταξύ τρίτων κρατών) αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας από το 30% του συνόλου των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων το 

                                                 
9 Προϋπόθεση 
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2004 σε 33% το 2012, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της ενιαίας 

αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το 78% των διεθνών µεταφορών 

εκτελούνται από µεταφορείς, που είναι καταχωρισµένοι σε µία από τις δύο 

χώρες µεταξύ των οποίων µεταφέρονται τα εµπορεύµατα. Το υπόλοιπο 22% 

πραγµατοποιείται από µεταφορείς από τρίτη ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο του 

διασυνοριακού εµπορίου, το πιο ραγδαία αναπτυσσόµενο τµήµα της αγοράς 

οδικών µεταφορών κατά την τελευταία δεκαετία.  

 

� Το 2012, οι εργασίες για λογαριασµό τρίτων (µεταφορά έναντι αµοιβής) 

αντιπροσώπευαν το 85% των συνολικών οδικών µεταφορών εµπορευµάτων, το 

δε υπόλοιπο 15% αποτελείται από εργασίες «για ίδιο λογαριασµό». 

 

� Όλες οι κατηγορίες απόστασης µειώθηκαν µεταξύ του 2008 και του 2012, µε τις 

µικρότερες και µεγαλύτερες αποστάσεις να πλήττονται περισσότερο: το 2012, η 

µεταφορά σε τονοχιλιόµετρα για µετακινήσεις κάτω των 150 χιλιοµέτρων ήταν 

15% κάτω από το επίπεδο του 2008, ενώ για τις µετακινήσεις άνω των 1.000 

χιλιοµέτρων µειώθηκε κατά 14%. Επιπλέον, το 56% των εµπορευµατικών 

ταξιδιών (σε τονοχιλιόµετρα) είναι άνω των 300 χιλιοµέτρων. Η πολιτική 

µεταφορών της ΕΕ έχει στόχο τη µετατόπιση του 30% των οδικών µεταφορών 

σε αυτές τις µεγαλύτερες αποστάσεις έως το 2030 και περισσότερο από 50% 

έως το 2050 σε σιδηροδροµικές και πλωτές µεταφορές.  
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ΕΠΙΒΑΤΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΕΠ 
 1995-2013  
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Πηγή: Eurostat, 2015 
Γράφηµα 1.7 ∆είκτης ανάπτυξης των µεταφορών σε σχέση µε το ΑΕΠ στην  
                       Ευρώπη των 28 ( eu-28) 
 
Από το ανωτέρω γράφηµα προκύπτει ότι την περίοδο 2004-2007 οι εµπορευµατικές 

µεταφορές αναπτύχθηκαν πιο γρήγορα από το ΑΕΠ λόγω της αυξηµένης ζήτησης για 

µεταφορές just-in-time. 

 

EU28 Performance by Mode for Freight Transport
1995 - 2013
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Πηγή: Eurostat, 2015 
Γράφηµα 1.8 δείκτης ανάπτυξης εµπορευµατικών µεταφορών ανα µέσο µεταφοράς 
(1995-2013) 
 



 
 

31 
 

 
 

Πίνακας 1.15 Αριθµός εργαζοµένων στις οδικές µεταφορές (2012 - σε χιλιάδες) 
 

 

 
Road 

 

 

Total 

freight transport  

EU-28 10546,6 2945,7 
EU-15 8361,3 2149,4 
EU-13 2185,3 796,3 

BE 211,9 62,1 
BG 153,9 51,8 
CZ 267,4 116,4 
DK 150,6 34,0 
DE 2012,4 396,4 
EE 38,6 14,4 
IE 75,9 18,2 
EL 162,3 30,9 
ES 861,3 321,2 
FR 1382,3 351,5 
HR 77,3 19,8 
IT 1076,0 316,2 
CY 17,8 2,1 
LV 72,8 22,7 
LT 103,3 49,0 
LU 23,0 7,9 
HU 219,5 65,1 
MT 9,6 1,0 
NL 411,0 117,0 
AT 207,8 58,7 
PL 729,5 290,0 
PT 153,4 59,8 
RO 330,6 105,5 
SI 44,3 20,8 
SK 120,5 37,6 
FI 147,2 44,7 
SE 271,7 77,5 
UK 1214,5 253,4 

Source: Eurostat, 2015 
 

Στην Ευρώπη, µία στις είκοσι θέσεις εργασίας είναι στον τοµέα των µεταφορών. 

Περίπου 11 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται µε την 

υπηρεσία µεταφοράς: είναι σχεδόν ο πληθυσµός της Ελλάδας! Το 23% των 

εργαζοµένων είναι γυναίκες. 

 

Ο τοµέας των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών απασχολούσε περίπου τρία 

εκατοµµύρια άτοµα το 2011. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία 

καλύπτουν µόνο εταιρείες και άτοµα που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές 
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για λογαριασµό τρίτου (εθνικές, διεθνείς) και δεν περιλαµβάνουν εταιρείες και άτοµα 

που εκτελούν µεταφορές για ίδιο λογαριασµό (ΦΙΧ) (Eurostat, 2015).  Το µέσο κόστος 

εργασίας ανά απασχολούµενο σε σχέση µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, είναι όµως πολύ µεγαλύτερο από αυτό της Βουλγαρίας. 

(Νανιόπουλος, 2013) 

 

Πίνακας 1.16 Αριθµός µεταφορικών επιχειρήσεων (2012) στην ΕΕ 
 

 
Road 

 

 

Total 

freight 
transport  

EU-28 1134371 573148 
EU-15 811327 381786 
EU-13 323044 191362 

BE 17070 7760 
BG 19003 9943 
CZ 40064 31331 
DK 11812 5500 
DE 87820 35662 
EE 4479 2729 
IE 9152 4116 
EL 65823 20432 
ES 200928 113925 
FR 98575 36131 
HR 9208 6136 
IT 131755 75565 
CY 3137 998 
LV 6303 3234 
LT 9843 4511 
LU 974 486 
HU 28578 15099 
MT 1401 407 
NL 31485 10134 
AT 13855 6587 
PL 141739 81512 
PT 22899 8694 
RO 34064 21452 
SI 8491 5661 
SK 16734 8349 
FI 22541 10682 
SE 29899 15202 
UK 66739 30910 

                       Πηγή: Eurostat, 2015 
 

Η αγορά οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στην ΕΕ απαρτίζεται από 

600.000 περίπου µικρές, κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 
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κατά µέσο όρο τέσσερις υπαλλήλους. Ο αριθµός αυτός υπήρξε σταθερός τα 

τελευταία έτη µε ποσοστό 80% των εταιρειών να διαθέτουν λιγότερους από 10 

υπαλλήλους, και ποσοστό 99% να διαθέτουν λιγότερους από 50 (Eurostat, 

2015). Στην Ελλάδα οι µεταφορικές επιχειρήσεις στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία είναι µικρού µεγέθους που έχουν στην κατοχή τους από 1 έως 3 

οχήµατα.  

Πίνακας 1.17 : Κύκλος εργασιών  (2012-σε εκατοµµύρια €) στην ΕΕ 

 
Road 

 

 

Total 

freight 
transport  

EU-28 1359850 312121 
EU-15 1230112 260498 
EU-13 129737 51623 

BE 48704 11624 
BG 5390 2672 
CZ 21614 7797 
DK 49280 5742 
DE 262616 37905 
EE 5324 1100 
IE 16579 2337 
EL 11602 2452 
ES 98024 31726 
FR 204000 42997 
HR 3671 1164 
IT 144636 44310 
CY 1605 148 
LV 5402 1333 
LT 7165 3028 
LU 5054 1210 
HU 14277 4469 
MT 1050 74 
NL 73924 19657 
AT 40137 9493 
PL 40178 19893 
PT 17424 4709 
RO 11962 5451 
SI 4632 2059 
SK 7468 2435 
FI 23178 5935 
SE 49269 11373 
UK 185686 29031 

       Πηγή: Eurostat, 2015 
 

Οι χώρες της ΕΕ (Γερµανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο και 

Σουηδία) καταλαµβάνουν 5 από τις 10 κορυφαίες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη της 

καλύτερης οργάνωσης για την κυκλοφορία των εµπορευµάτων σε όλο τον κόσµο. 
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1.9 Τάσεις και προβλέψεις των αλλαγών στις χερσαίες οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές . 
 
 Λόγω της σπουδαιότητας των χερσαίων οδικών µεταφορών, η Ε.Ε ρυθµίζει την 

πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, ως προς τον τόπο εγκατάστασης, ως 

προς το cabotage, τις συνθήκες εργασίας, την έλλειψη προσωπικού, όπως 

καταδεικνύονται παρακάτω:  

 
• Με  τον κανονισµό (ΕΚ) 1071/200910 σχετικά µε την πρόσβαση στο επάγγελµα 

του οδικού µεταφορέα11 εισήχθησαν απαιτήσεις, µια εκ των οποίων είναι το 

κριτήριο του σταθερού και πραγµατικού τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων 

οδικών µεταφορών
12.  Σύµφωνα µε εκθέσεις της ΕΕ13 υπάρχουν εικονικές 

εταιρίες, που φέρονται να είναι εγκατεστηµένες σε ένα κράτος – µέλος για 

φορολογικούς λόγους, όπου όµως δεν ασκούν διοίκηση ή τις εµπορικές τους 

δραστηριότητες, κατά παράβαση του άρθρου 5 του Κανονισµού.  Προτείνεται 

λοιπόν από την ΕΕ η διασυνοριακή συνεργασία, η εντατικοποίηση των ελέγχων 

και η αυστηρότερη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων (π.χ για την φορολογία). 

 

• Στον ανωτέρω Κανονισµό, υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρµογή 

ορισµένων διατάξεων µε αποτέλεσµα την αποτροπή των µεταφορέων από τη 

διενέργεια ενδοµεταφορών (καµποτάζ)14. Σχετικά αναφέρεται το παράδειγµα 

της Φινλανδίας η οποία θεωρεί τις µεταφορές µε πολλαπλές στάσεις παράδοσης 

(ο µεταφορέας δηλαδή παραδίδει µέρος του φορτίου σε πολλούς προορισµούς) 

ως περισσότερες της µιας µεταφορές, ενώ σε άλλες χώρες οι µεταφορές αυτού 

του είδους θεωρούνται µια και µόνο µεταφορά.  Επίσης αναφέρεται ότι οι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί της ∆ανίας ή της Φινλανδίας ζητούν από τους 

µεταφορείς να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου αποδεικτικά στοιχεία της 

ενδοµεταφοράς (δελτίο αποστολής), ενώ σε άλλες χώρες δεν ζητείται ή δίνεται 

χρόνος να το προσκοµίσουν διότι δεν είναι απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο 

του φορτίου.  Παρόλο που η συνάφεια των πρακτικών αυτών αµφισβητείται και 

υπάρχουν προβληµατισµοί σε ό,τι αφορά στις παράνοµες ενδοµεταφορές 

(υπέρβαση των τριών µεταφορών εντός των επτά ηµερών) δεν υπάρχουν επαρκή 
                                                 
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=en 
11 Όρα κεφάλαιο 2.1 της παρούσης εργασίας σελίδα 34 (ορισµός )  
12 Όρα κεφάλαιο 2.1 της παρούσης εργασίας σελίδα 34 (ορισµός) 
13 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2014) 222 
14 Η δυνατότητα µιας επιχείρησης µεταφορών που διαθέτει κοινοτική άδεια να παρέχει υπηρεσίες,   
     προσωρινή βάση, εντός της επικράτειας άλλου κράτους - µέλους 
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στοιχεία που να στοιχειοθετούν την υποβάθµιση του κοινοτικού κεκτηµένου 

στις µεταφορές ή να υποτιµούνται τα οφέλη  που απορρέουν από το άνοιγµα της 

διασυνοριακής αγοράς µεταφορών.  Η εφαρµογή του προγράµµατος για την 

αποδοτικότητα του κανονιστικού πλαισίου REFIT (Regulatory Fitness and 

Performance Programme)15, που στόχο έχει την διευκρίνιση του ευρωπαϊκού 

δικαίου θα επανεξεταστεί,  προσβλέποντας στη βελτίωση της εφαρµογής των 

κανονισµών.  

 

• Προκειµένου να αναβαθµιστούν οι συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στις 

οδικές µεταφορές συνεχίζονται οι προσπάθειες από την ΕΕ  προς την 

κατεύθυνση αυτή. Προτεραιότητα είναι η ολοένα και µεγαλύτερη εφαρµογή του 

προγράµµατος TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement) για 

κοινές δράσεις στην εκπαίδευση των ελεγκτικών οργάνων. 

 

• Σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις στον τοµέα των οδικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, αυτές  έχουν να κάνουν µε την έλλειψη ειδικευµένων οδηγών, αλλά 

κυρίως µε την γήρανση του  ανθρώπινου δυναµικού. Ο κλάδος των 

εµπορευµατικών µεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 

αυτοαπασχόλησης. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(COM 222,2014) κατά τη διάρκεια των επόµενων 10-15 ετών µόνο στη 

Γερµανία θα συνταξιοδοτηθούν 250.000 οδηγοί. Αυτοί οι δύο παράµετροι θα 

επηρεάσουν αρνητικά τις εταιρίες οδικών εµπορευµατικών µεταφορών.  Ήδη 

στη Λετονία προσλαµβάνονται οδηγοί από τρίτες χώρες. Είναι βέβαιο ότι 

µελλοντικά θα υπάρξει µεγάλη ζήτηση οδηγών. Λόγω της φθίνουσας πορείας 

του αριθµού αυτού, οι εταιρίες θα κληθούν να µειώσουν τα επίπεδα 

κυκλοφορίας των οχηµάτων κενού φορτίου, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το 

ανθρώπινο δυναµικό. 

 

• Η εφαρµογή νέας τεχνολογίας θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

κυκλοφορία, στον έλεγχο από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, στην εκπαίδευση 

των νέων οδηγών αλλά και στις συνθήκες εργασίας (νέα γενιά ψηφιακών 

ταχογράφων, εποχούµενοι υπολογιστές, εξοπλισµός τηλεµατικής, RDS, EDI, 

                                                 
15 Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (COM(2012)746) 
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GIS κλπ). Γίνεται ένας συνεχής διάλογος στους κόλπους της ΕΕ προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

 

• Σε ό,τι αφορά στις προδιαγραφές των οχηµάτων, παρόλο που τα πιο σύγχρονα 

αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται για τις διεθνείς µεταφορές συγκριτικά µε τις 

εθνικές, λόγω χαµηλότερης κατανάλωσης, ασφάλειας (στόχος η µείωση των 

ατόµων που τραυµατίζονται σοβαρά κατά 35% έως το 2020) κλπ. θα 

υιοθετηθούν νέα πρότυπα Euro για εναρµόνιση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 

Επιπλέον επιβάλλεται νοµοθετική πρωτοβουλία µε την οποία θα τίθενται όρια 

στις εκποµπές  CO2 από  επαγγελµατικά οχήµατα, που ταξινοµούνται για πρώτη 

φορά µε την εφαρµογή νέου κύκλου δοκιµών σε πραγµατικές συνθήκες 

οδήγησης. 

 

• ∆ίνεται έµφαση στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας µε την βελτίωση στην 

κατασκευή νέων πιο αεροδυναµικών θαλάµων φορτηγών αλλά και την 

τοποθέτηση συστηµάτων ζύγισης επί των οχηµάτων και σε σταθµούς ζύγισης εν 

κινήσει στις κυριότερες οδούς 

 

• Μελλοντική  πρόκληση για τις οδικές κυρίως µεταφορές είναι η  εξεύρεση 

αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων, λιγότερο ρυπογόνων και η εγκατάλειψη του 

πετρελαίου ως µοναδικού καυσίµου. 

 

• Άµεσος στόχος είναι η αύξηση κατά 40% έως το 2020 των ασφαλών χώρων 

στάθµευσης για τα φορτηγά και βελτίωση της ποιότητας υγιεινής τους. 

 

• Η επίλυση του προβλήµατος τόσο της συγκεκαλυµµένης αυτοαπασχόλησης16, 

αλλά και του social dumping (κοινωνικό νταµπιγκ)17, µε την θέσπιση  

νοµοθετηµάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της Λευκής Βίβλου του 2011 για 

τις µεταφορές, που στόχο είχε τον µετασχηµατισµό ενός συστήµατος 

µεταφορών και την δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών. 

 

                                                 
16 Πρόκειται για την κεκαλυµµένη λειτουργία µιας επιχείρησης µε πολλούς υπεργολάβους προκειµένου 
να αποφεύγεται η ισχύς των κοινωνικών νόµων που αφορούν στις µεγάλες εταιρίες.  
17 Είναι η εκµετάλλευση του χαµηλότερου κόστους εργασίας σε µια χώρα (λόγω µειωµένων εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης), µε σκοπό την προσέλκυση σε αυτήν επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εις βάρος 
άλλων χωρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1 Έννοιες και ορισµοί των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 

 

Για την κατανόηση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, δίνονται επιγραµµατικά 

οι παρακάτω έννοιες: 

  

• Φορτηγό (Lorry/truck): Το αυτοκίνητο όχηµα, που προορίζεται για την 

µεταφορά πραγµάτων. 

 

• Ρυµουλκό:  Το µηχανοκίνητο όχηµα που χρησιµοποιείται µόνο για την έλξη 

ρυµουλκουµένων οχηµάτων (trailer). 

 
• Ελκυστήρας ή τράκτορας (road tractor): Το µηχανοκίνητο όχηµα που 

χρησιµοποιείται µόνο για την έλξη ηµιρυµουλκουµένων (επικαθήµενων  - 

semitrailer) οχηµάτων.  

 

• Ρυµουλκούµενο (trailer): Το όχηµα που δεν διαθέτει δικό του κινητήρα. Μπορεί 

να µετακινείται µόνον εφόσον σύρεται από άλλο µηχανοκίνητο όχηµα. 

 

• Ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο-semitrailer): Το ρυµουλκούµενο που δεν 

διαθέτει µπροστινό άξονα. Επικάθεται κατά ένα µέρος επί του ελκυστήρα και 

έλκεται από αυτόν κατά τέτοιο τρόπο, που  σηµαντικό τµήµα του βάρους του να 

µεταβιβάζεται στο ρυµουλκό. 

 

• Οδικός συρµός (road train): Συνδυασµός ρυµουλκού και ρυµουλκούµενου 

οχήµατος,  που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους και κινούνται ως µια µονάδα.  

 
• Αρθρωτό όχηµα: Συνδυασµός ελκυστήρα και ηµιρυµουλκουµένου  οχήµατος,  

που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους και κινούνται ως µια µονάδα. 

 

• Φορτηγό αυτοκίνητο ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ): Το φορτηγό αυτοκίνητο,  που 
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είναι εφοδιασµένο µε το δικαίωµα διενέργειας δηµόσιων µεταφορών (άδεια) 

εµπορευµάτων, έναντι αµοιβής (κοµίστρου) για λογαριασµό τρίτων (transport 

for hire or reward). 

 

• Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ): Το φορτηγό αυτοκίνητο που 

χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της 

επιχείρησης ή του επαγγέλµατος του ιδιοκτήτη του,  χωρίς δικαίωµα προς 

άµεση ή έµµεση είσπραξη κοµίστρου, για τις µεταφορές που διενεργούνται µε 

αυτό (transport on own account).   

 

• Εθνικές µεταφορές (national road transports): Είναι οι µεταφορές, που 

διενεργούνται µε φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µικτού βάρους άνω των 

3,5 τόνων εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

• ∆ιεθνείς µεταφορές (international road transports): Είναι οι µεταφορές, που 

διενεργούνται µε φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών µεταφορών από και προς την 

αλλοδαπή. 

 
 

• Οδικός Μεταφορέας (road transport operator): Νοείται η επιχείρηση, που 

πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα και 

εκτελεί είτε µε µηχανοκίνητο όχηµα είτε µε συνδυασµό οχηµάτων µεταφορά 

εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων. Για την πρόσβαση στο επάγγελµα 

απαιτείται η πλήρωση τριών προϋποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στον 

Κανονισµό ΕΕ 1071/2009 και ήτοι: αξιοπιστία, οικονοµική επιφάνεια και 

επαγγελµατική επάρκεια.18 

 

• Μεταφορική επιχείρηση (road goods transport enterprise): Το φυσικό ή το 

νοµικό πρόσωπο του εµπορικού δικαίου,  που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης 

στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, ως ανωτέρω.  

                                                 
18 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π∆ 57/89(ΦΕΚ 28 Α/1-2-1989) : «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ 
της 12ης Νοεµ. 1974, “περί προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των 
εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης 
∆εκ. 1980» που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Π∆ 346/01 (ΦΕΚ Α 233/11-10-2001) «ο όρος 
«επαγγελµατίας αυτοκινητιστής» για την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας αυτής 
αντικαθίσταται µε τον όρο «οδικός µεταφορέας εµπορευµάτων»  
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• ∆ιαµεταφορέας (παραγγελιοδόχος µεταφοράς-forwarder)19: Νοείται αυτός, ο 

οποίος οργανώνει τη µεταφορά εµπορευµάτων, η οποία εκτελείται από έναν ή 

περισσότερων µεταφορέων. Αναλαµβάνει  συνήθως µετά από ειδική συµφωνία, 

εκτός από την επιµέλεια της µεταφοράς (επιλογή κατάλληλου µεταφορέα) και 

όλες τις παρεπόµενες εργασίες (µεταφόρτωση, αποθήκευση, εκτελωνισµός, 

ασφάλιση κλπ). 

 

• Οδηγός (driver): οιοδήποτε πρόσωπο οδηγεί το όχηµα, ακόµη και για σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, ή το οποίο έχει επιβιβασθεί στο όχηµα ως µέρος των 

καθηκόντων του ώστε να είναι σε θέση να το οδηγήσει, εφόσον χρειασθεί· 

 

 

2.2. Η οργάνωση των οδικών µεταφορών από το κράτος 

            

         α) Κεντρική διοίκηση 

 

Το 1914 ιδρύθηκε το Υπουργείο Συγκοινωνιών
20, στο οποίο συγχωνεύτηκε

21 και 

το Υπουργείο Σιδηροδρόµων (καταργήθηκε το 1941).  

Ακολούθησαν το Ν.∆. της 29/29 Οκτ. 1922 και το Π.∆. της 19 Ιαν./28 Φεβρ. 

1928: «Περί Οργανισµού της ∆ιευθύνσεως Σιδηροδρόµων του Υπουργείου 

Συγκοινωνίας» 

To 1944 µε τον  νόµο 31/44 ιδρύεται το Υπουργείο Μεταφορών
22.  Στο 

Υπουργείο αυτό περιήλθαν όλες οι αρµοδιότητες του Οργανισµού της Γενικής 

                                                 
19 Στη χώρα µας δύο είναι τα ουσιώδη κριτήρια, που διακρίνουν τον παραγγελιοδόχο µεταφοράς από το 
µεταφορέα µιας απλής ή κατά µείζονα λόγο µιας σύνθετης µεταφοράς: Πρώτον το αντικείµενο της 
δραστηριότητας των προσώπων αυτών και δεύτερον η ευθύνη τους. Τα παραπάνω κριτήρια ποικίλλουν 
από χώρα σε χώρα της αλλοδαπής. Κατ’ αρχήν, αναγνωρίζεται ότι στην πράξη σε ορισµένες περιπτώσεις 
είναι ανέφικτη η διάκριση των παραγγελιοδόχων µεταφοράς από τους µεταφορείς. Τούτο οφείλεται στο 
γεγονός ότι ορισµένες τυπικές δραστηριότητες του παραγγελιοδόχου µεταφοράς, όπως π.χ. η φόρτωση, η 
αποθήκευση κλπ., διενεργούνται από το µεταφορέα και, επίσης, η κύρια δραστηριότητα του µεταφορέα, 
που είναι η µεταφορά εµπορευµάτων, εκτελείται συχνά από τον παραγγελιοδόχο, ο οποίος είχε αναλάβει 
την κατάρτιση της σύµβασης µεταφοράς.(Γκολογκίνα-Οικονόµου, 2013) 
20 Ν 276/14: «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας». Με την µε αριθ. 2876/7-7 Οκτ. 2009  (ΦΕΚ 
Β΄2234), Απόφ. Πρωθυπουργού, Τοµ. 1, σελ. 84,364, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
(πρώην Συγκοινωνιών) µετονοµάστηκε σε «Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
21 Ν.∆. 17/41: «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Συγκοινωνίας, Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων   
    και του Υφυπουργείου Τ.Τ.Τ. εις εν Υπουργείον». 
22 Ακολούθησαν τροποποιήσεις του Νόµου 31/44 (Αν. Νόµος 725/45, Ν.∆ 636/48, Β.∆. 699/70 και   
     Π.∆. 970/77) 
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∆ιεύθυνσης Μεταφορών. Ο νέος οργανισµός του Υπουργείου εγκρίθηκε µε το Π.∆. 

985/77 και διέθετε µια Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών, στην οποία υπάγονταν οι 

∆ιευθύνσεις Αστικών Συγκοινωνιών, Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Σιδηροδρόµων, 

Ειδικών Επιβατικών Μεταφορών, Εθνικών Εµπορευµατικών, ∆ιεθνών Μεταφορών, το 

Τµήµα Προσωπικού Μεταφορικών Επιχειρήσεων και η Τεχνική ∆ιεύθυνση. 

 

Μεγάλη σπουδαιότητα είχαν δύο Τµήµατα: Των Ειδικών Μελετών της 

∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Μεταφορών, που συγκέντρωνε, ταξινοµούσε και επεξεργαζόταν 

στοιχεία που αφορούσαν στις διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές. Μελετούσε τα 

σχετικά θέµατα και κατάρτιζε τους νόµους και τις διοικητικές πράξεις. Το Τµήµα 

Ειδικών Μελετών της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης, που ασχολούνταν µε τα τεχνικά στοιχεία 

των οδικών οχηµάτων, τα επιτρεπόµενα βάρη, τις γενικές διαστάσεις αυτών και γενικά 

την προσαρµογή των προς το εθνικό οδικό δίκτυο. 

 

Στο Υπουργείο συγκροτήθηκε επίσης και λειτούργησε το 1976, η Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών, η οποία αποτελούνταν από τον Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου, από ένα ειδικό επιστήµονα, από ένα ανώτερο υπάλληλο 

του ΟΣΕ και του Επιµελητηρίου Αθηνών και από τέσσερις  επαγγελµατίες 

αυτοκινητιστές, που υποδεικνύονταν από την οµοσπονδία τους. Έργο της Επιτροπής 

αυτής ήταν η γνωµοδότηση, όταν απαιτείτο από την κείµενη νοµοθεσία, επί σχετικών 

θεµάτων, που προέκυπταν (άρθρο 8 Ν. 383/1976). 

 

β) Περιφερειακή διοίκηση 

  

Στις Νοµαρχίες λειτούργησαν ∆ιευθύνσεις Συγκοινωνιών, είτε Τµήµατα 

Συγκοινωνιών ή Γραφεία Συγκοινωνιών
23. Οι ∆ιευθύνσεις αυτές διαχωρίζονταν σε 

Τεχνικά και ∆ιοικητικά Τµήµατα. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες υπάγονταν στον 

Νοµάρχη, ασκούσαν αρµοδιότητες, που είχαν µεταβιβαστεί στις Νοµαρχίες, όπως ήταν: 

οι εξετάσεις οδηγών, η χορήγηση αδειών ή πτυχίων ραδιοηλεκτρολογίας, οι άδειες 

εκγυµναστών υποψηφίων οδηγών  αυτοκινήτων, οι άδειες οδηγών τρόλεϊ, 

σιδηροδρόµων κλπ. 

                                                 
23 Με το άρθρο 11 του Ν. 2367 της 7/10 Απρ. 1953 (ΦΕΚ Α΄ 82): «Περί τίτλων κυριότητος, 
ταξινοµήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» συστάθηκαν τα Γραφεία 
Συγκοινωνιών σε πρωτεύουσες νοµών µε σκοπό «την εφαρµογήν των διατάξεων περί ταξινοµήσεως και 
χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας, δια την άσκησιν ελέγχου και επιθεώρησιν των αυτοκινήτων 
οχηµάτων». Ακολούθησε το Π.∆ 985/29 Οκτ 1977 (ΦΕΚ 336 Α) άρθρο 36.  
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Ειδικότερα, µε την αριθµό Α7/18/6/1976 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 

Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Συγκοινωνιών έγινε η διάρθρωση των υπηρεσιών 

διανοµαρχιακού επιπέδου, νοµαρχιακού επιπέδου, της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών 

Πρωτεύουσας και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων αυτών. 

 

 Το 1999 µε το Π∆ 293/99 (ΦΕΚ 263 Α) έγινε ο Οργανισµός του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 

2.3 Η έννοια της «δηµόσιας χρήσης» στην µεταφορική δραστηριότητα 

 

Η κρατική παρέµβαση στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές δικαιολογήθηκε 

µεταξύ άλλων µε την εισαγωγή της έννοιας της δηµόσιας χρήσης στη µεταφορική 

δραστηριότητα. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των χερσαίων µεταφορών στην 

ελληνική επικράτεια, (δεκαετία του 1920) υπήρχαν οι σιδηροδροµικές µεταφορές οι 

οποίες ήταν στο µεγαλύτερο µέρος κρατικές (ΣΕΚ)24, οι δε οδικές ήταν ελεύθερες 

ιδιωτικές. Από το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε οξύς ανταγωνισµός, ο οποίος κατέληγε σε 

βάρος των σιδηροδρόµων, που δεν είχαν τη δυνατότητα να προσαρµοστούν στη νέα 

εξέλιξη, γιατί οι ΣΕΚ ήταν µια δυσκίνητη κρατική υπηρεσία, ενώ οι µεταφορές µε 

αυτοκίνητα εξυπηρετούσαν καλύτερα τους πελάτες, αφού είχαν τη δυνατότητα να 

παραλαµβάνουν και να παραδίδουν τα εµπορεύµατα από πόρτα σε πόρτα. Από τον 

ανταγωνισµό αυτόν και από το λόγο ότι οι µεν οδικοί µεταφορείς χρησιµοποιούσαν τις 

κρατικές οδούς και αφετέρου οι µεταφορές είχαν µεγάλη σηµασία για την εθνική 

οικονοµία, το Κράτος επενέβη και επέβαλε κανόνες συντονισµού, προκειµένου να 

επέλθει κάποια ισορροπία µεταξύ των µέσων µεταφοράς και να αποσοβηθεί ο επιζήµιος 

ανταγωνισµός. 

 

Έτσι το Κράτος επέβαλε στους µεταφορείς το συντονισµό των µεταφορών µε 

αναγκαστικούς κανόνες και κυρώσεις, καθόρισε τον τρόπο οργάνωσης των 

µεταφορικών επιχειρήσεων και παρενέβη στον καθορισµό των κοµίστρων. Οι κανόνες 

συντονισµού  αφορούσαν στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας, ο καθορισµός των στοιχείων των οχηµάτων και του βάρους, η ζώνη 
                                                 
24 Το 1920 από την κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου ιδρύεται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την 
επωνυµία «Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), µε στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση 
όλων των µέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόµων του Ελληνικού Κράτους. 
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κυκλοφορίας, η πολιτική τιµολόγησης των εµπορευµάτων κλπ. Η επέµβαση του 

Κράτους στις χερσαίες µεταφορές ήταν τριών κυρίως µορφών: η κρατική 

εκµετάλλευση, η εκµετάλλευση µε παραχώρηση αρχής και το σύστηµα της παροχής 

αδείας από την Αρχή (Μητρούλης, 1983).  

 

1. Η κρατική εκµετάλλευση. 

Η κρατική εκµετάλλευση καταργήθηκε το 1970, όταν το κράτος µετέτρεψε τους 

κρατικούς σιδηροδρόµους (ΣΕΚ) στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας (ΟΣΕ), που 

ήταν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προκειµένου να λειτουργεί µε τους κανόνες 

της ελεύθερης εµπορικής εκµετάλλευσης και να έχει µεγαλύτερη ελευθερία στην 

πολιτική τιµολόγησης και έτσι να µπορεί να ανταγωνιστεί τους οδικούς µεταφορείς. 

 

2. Η εκµετάλλευση µε παραχώρηση αρχής.   

Η σπουδαιότερη µορφή επέµβασης του Κράτους για την οργάνωση των 

µεταφορών ήταν η παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας, κατά την οποία συνάπτεται 

σύµβαση µεταξύ του Κράτους και του επιχειρηµατία µεταφορών.  Με τη σύµβαση 

(contrat de concession), η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αναθέτει στον ανάδοχο την άσκηση 

συγκεκριµένης δηµόσιας υπηρεσίας µε ορισµένους όρους και καθορισµένες τιµές, µε 

απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος .  

 

3. Η εκµετάλλευση µετά από άδεια της Αρχής.  

Τρίτη µορφή εκµετάλλευσης των οδικών µεταφορών ήταν (και παραµένει) το 

σύστηµα χορήγησης του δικαιώµατος για τη διενέργεια δηµόσιων µεταφορών (άδειας 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης). Το Κράτος µε  σκοπό την άσκηση 

δηµοσιονοµικής πολιτικής,  τον εναρµονισµό των µεταφορών και των φορέων της 

µεταφορικής δραστηριότητας µερίµνησε και για τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων 

αυτών. ∆ηµιούργησε τα ΚΤΕΦΑ (Κοινό Ταµείο Εισπράξεως Φορτηγών Αυτοκινήτων) 

και υποχρέωσε τους οδικούς µεταφορείς τη συµµετοχή σε αυτό. Συνέστησε µάλιστα 

ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για τον συντονισµό των µεταφορών. 

 

Με την οργάνωση αυτήν και την επέµβαση του Κράτους έπαψε ο µεταξύ τους 

ανταγωνισµός και η µεταφορά µετετράπη σε παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, 

προσαρµοσµένη στις δηµόσιες ανάγκες, ασκούµενη είτε από ανάδοχο µετά από 
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παραχώρηση είτε από  µεταφορέα εφοδιασµένο µε διοικητική εξουσιοδότηση (άδεια). 

Οι µεταφορείς ως αντιστάθµισµα της παραχώρησης ή της άδειας ανέλαβαν την 

υποχρεωτική εκτέλεση των αιτούµενων µεταφορών, τη διατήρηση της επιχείρησης σε 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας για τη συνέχιση της υπηρεσίας διενέργειας 

µεταφορών και τη δέσµευση να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες µε ίσους όρους.   

 

Στις υποχρεώσεις αυτές των µεταφορέων, οι οποίοι υπόκεινται στην εποπτεία 

και τον έλεγχο του Κράτους εντοπίζονται και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

δηµόσιας υπηρεσίας µεταφοράς, η οποία  στηρίζεται σε δύο ουσιώδη στοιχεία: την 

συλλογική ανάγκη µεταφοράς προσώπων και πραγµάτων από επιχείρηση γενικού 

ενδιαφέροντος και την οργάνωση  αυτών από ∆ηµόσια εξουσία, που προσπαθεί να την 

εξασφαλίσει.  

 

 

2.4 Η ιστορική εξέλιξη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στην 

Ελλάδα και ανάλυσή τους 

 

Σκοπός του τµήµατος αυτού της παρούσας εργασίας είναι να γίνει µια ιστορική 

αναδροµή στις κυριότερες φάσεις εξέλιξης του νοµικού πλαισίου που αφορά στις 

οδικές εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα µε µια ταυτόχρονη ανάλυσή του.  Η 

αναδροµή αυτή χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους: η πρώτη περίοδος είναι από την 

εµφάνιση της παλαιότερης µορφής µεταφοράς έως το 1949, έτος που καταργούνται τα 

ΚΤΕΦΑ (πρόκειται για την δεύτερη προσπάθεια του κράτους να οργανώσει σε 

συνεταιρισµούς τους αυτοκινητιστές),  η δεύτερη περίοδος έως το 1971 οπότε και 

ψηφίζεται ο πρώτος νόµος (Ν∆ 1060/71) µε τον οποίο γίνεται ουσιαστική προσπάθεια  

οργάνωσης των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στη χώρα.  Η τρίτη περίοδος 

αφορά τα έτη 1971 έως 2010 που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κλάδου 

των µεταφορών και η τέταρτη περίοδος είναι από το 2010 έως σήµερα και γίνεται 

κυρίως ανάλυση του Ν 3887/10 που  κρίνει την µελλοντική πορεία των οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών. 
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2.4.1 Η περίοδος 1835-1949 

 

Μετά την εφεύρεση και την χρήση του τροχού την 5η χιλιετία π.Χ 

(Μεσοποταµία) για την µεταφορά ανθρώπων και εµπορευµάτων δηµιουργήθηκε η 

άµαξα και µεταγενέστερα το κάρο. Ακολούθησαν διάφορα είδη άµαξας όπως ο 

αραµπάς, το κάρο, η σούστα, χειράµαξα κλπ. Με τη χρήση της ζωικής δύναµης λοιπόν 

ο άνθρωπος εξασφάλισε την µεταφορική οικιακή αυτονοµία, έγινε όµως και ένα µέσο 

για την εξυπηρέτηση του κοινού. Τρία ήταν τα επαγγέλµατα που προέκυψαν από τη 

χρήση αυτή: οι καραγωγείς οι αµαξάδες και οι αγωγιάτες
25. Οι επαγγελµατίες αυτοί της 

εποχής προσέφεραν µεγάλη υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Μετέφεραν κάθε είδους 

εµπόρευµα, όπως γίνεται σήµερα µε τα αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, αλλά µε τα µέσα 

και τις συνθήκες της εποχής. Αυτοί ήταν και οι «πρόδροµοι» των αυτοκινητιστών και 

νυν οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων (άρθρο 5 του Π.∆. 57/89 και αργότερα παρ. 1 

άρθ. 6 Π∆ 346/01). 

 

Η παλαιότερη αυτή µορφή µεταφοράς, η οδική, διέπεται από σειρά νόµων και 

υπουργικών αποφάσεων µε παλαιότερες αναφορές στον εµπορικό νόµο (∆ιάταγµα της 

19 Απρ./11 Μαΐου 1835, ΦΕΚ-15 Α : «Περί του Εµπορικού Νόµου») και  του Β.∆.1 

6/17-6-1910: «Περί αναδηµοσιεύσεως του κειµένου του Εµπορικού Νόµου» (µέρος Γ΄ 

άρθρα 102 -107). Εκεί αναφέρονται οι υποχρεώσεις του αγωγιάτη (τήρηση 

ηµερολογίου, περιγραφή του είδους και της ποσότητας των εµπορευµάτων και η 

καταγραφή του ποσού που συµφωνείται µε τον παραγγελιοδόχο) αλλά και η ευθύνη 

που φέρει για οτιδήποτε συµβεί στο εµπόρευµα. 

 

 Στη δεκαετία του 192026, η εξυπηρέτηση των οδικών µεταφορών 

πραγµατοποιούνταν µε τις σούστες. Όσοι από τους καροτσέρηδες είχαν κάποια 

οικονοµική δυνατότητα αγόραζαν ένα αυτοκίνητο, το µετέτρεπαν σε φορτηγό και µε 

απλή άδεια από την Αστυνοµία, κυκλοφορούσαν και εκτελούσαν συγκοινωνία ή 

µεταφορές σε όποια περιοχή θεωρούσαν περισσότερο προσοδοφόρα.  

 

                                                 
25 Οι αγωγιάτες κατείχαν ένα ή περισσότερα ζώα και πραγµατοποιούσαν επί πληρωµή µεταφορά 
ανθρώπων ( πχ γιατρούς για επίσκεψη ασθενών, ταξιδιώτες, κρατικούς λειτουργούς) ή εµπορευµάτων. 
Οι  αµαξάδες οι οποίοι ήταν οι ταξιτζήδες της εποχής και διέθεταν άµαξα δίτροχη (για επισήµους ή 
βόλτες) ή τετράτροχη που µετέφεραν τους πελάτες από λιµάνια, σταθµούς, πιάτσες όπου επιθυµούσε ο 
πελάτης. Οι καραγωγείς διέθεταν κάρα και µετέφεραν κυρίως εµπορεύµατα. 
26 Β∆ 24/12 του 1922 και Π∆ 7/15 του 1925. 
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Από το  1930  το Κράτος  άρχισε τη συντονιστική οργάνωση των οδικών 

µεταφορών εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων και χαρακτηρίστηκαν  ως δηµόσιες 

υπηρεσίες µε την οργάνωση, την επιβολή υποχρεώσεων και περιορισµών των 

µεταφορών (όπως η ρύθµιση των σχέσεων µε τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η 

απαγόρευση της µεταφοράς ορισµένων ειδών µε σιδηρόδροµο, η απαγόρευση της 

µεταφοράς ξένων εµπορευµάτων µε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης) αλλά και 

περιορισµούς στην κυκλοφορία, (ο έλεγχος του βάρους και των διαστάσεων τους και ο 

τεχνικός έλεγχος για λόγους ασφαλείας27). Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, το 

Κράτος χαρακτήρισε κλειστό το επάγγελµα του αυτοκινητιστή και τον υποχρέωσε να 

εφοδιάζεται µε ειδική άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να έχει επαγγελµατική 

άδεια οδήγησης και να εγγράφεται στα µητρώα του Ταµείου Συντάξεως 

Αυτοκινητιστών (Π∆ 6/9/1932).28 

Στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.∆. 22/22-7-33 : «Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως της περί αυτοκινήτων εν γένει και του Ταµείου Προνοίας Ιδιοκτητών 

Αυτοκινήτων Λεωφορείων κειµένης νοµοθεσίας» γίνεται η πρώτη αναφορά για 

αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης. 

 

Με τον ΑΝ 6/6/193529 απαγορεύτηκε η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης σε µη επαγγελµατίες αυτοκινητιστές και 

περιορίστηκε η χορήγηση αδειών στα οχήµατα που δεν υπερβαίνουν τους δέκα τόνους 

µικτού βάρους. Ορίστηκε πλέον ότι τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα δεν θα λαµβάνουν 

κόµιστρο
30 και ούτε θα έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν εµπορεύµατα για 

λογαριασµό τρίτων. 

 

Προκειµένου να προστατευθεί ο σιδηρόδροµος από τον ανταγωνισµό του φορτηγού µε 

τον Α.Ν. 134 της 26/9/1936 απαγορεύτηκε η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας παρά 

µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και µετά από ειδική άδεια του Υπουργού 

Σιδηροδρόµων.  

 

                                                 
27 Νόµος 4841/30 (ΦΕΚ Α 260/31-7-1930): Περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων   
    των οδηγών. (Πρόκειται για το πρώτο αυτοτελές νοµοθέτηµα της ελληνικής νοµοθεσίας για τα   
    αυτοκίνητα και τους οδηγούς το οποίο καταργήθηκε το 1977 µε το νόµο 614/1977). 
28 Μετά την κατάργηση του ΤΣΑ υπάχθηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. Π.∆. 258/05 (ΦΕΚ – 316 Α/28-12-2005):   
    Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 
29 Α.Ν. 6/6-6-1935 Κεφάλαιο ∆΄  άρθρο 14 παρ. 2: Περί συγκοινωνιών δι΄ αυτοκινήτων. 
30 Ούτε βέβαια να συνάπτουν συµβάσεις µεταφοράς τυπικές (αγωγιαστήρια ή φορτωτικές) ή µη.   
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Το 1937 µε τον Α.Ν. 646 της 22/24/4/1937 περί «τροποποιήσεως ενιαίων 

διατάξεων της περί αυτοκινήτων νοµοθεσίας» διαµορφώθηκε ένα πλαίσιο οργάνωσης, 

που βάση είχε τις Κοινές ∆ιευθύνσεις, ένα όργανο µε επικεφαλής τον διορισµένο από 

τον υπουργό ∆ιευθυντή
31 (µε µονοετή ανανεώσιµη θητεία) και την Εφορευτική 

Επιτροπή (αποτελούµενη από τρία τακτικά και τρία έκτακτα µέλη, που είχαν εκλεγεί 

από την γενική συνέλευση των ιδιοκτητών). Ο Αναγκαστικός Νόµος αυτός 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 1197 της 18/21 Απριλίου 1938. 

 

Οι Κοινές ∆ιευθύνσεις (περιελάµβαναν κατηγορίες αυτοκινήτων είτε οµοειδείς 

είτε µικτές δηλαδή φορτηγά και λεωφορεία µαζί) σκοπό είχαν την εποπτεία του έργου  

των αυτοκινήτων και ήτοι: τη διαχείριση των εισπράξεων, τη διοίκηση προσωπικού, 

την τήρηση διατάξεων για την ασφάλεια κλπ.  Η  συµµετοχή των αυτοκινητιστών ήταν 

υποχρεωτική.   

 

Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού διήρκησε για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 

αφού το 1940 ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και δεν ήταν δυνατό να αποτιµηθούν 

οι επιπτώσεις του.  Επιπλέον ο αριθµός των αυτοκινήτων ήταν πολύ µικρός (λίγες 

χιλιάδες), η δύναµη των αυτοκινητιστών ήταν µικρή, αλλά και ο έλεγχος ήταν 

εξαιρετικά ασφυκτικός, αφού εφαρµόστηκε από µια δικτατορική κυβέρνηση (Ι. 

Μεταξά). 

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πόλεµου οι καταστροφές στις υποδοµές 

και στο τροχαίο υλικό ήταν τεράστιες. 

 

Μετά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, στις χερσαίες µεταφορές της Χώρας 

δηµιουργήθηκε µια ανώµαλη κατάσταση. Οι οδικές µεταφορές είχαν αναπτυχθεί 

σηµαντικά και λειτουργούσαν χωρίς κανένα έλεγχο. Από την άλλη µεριά οι 

σιδηροδροµικές µεταφορές, λόγω του σκληρού ανταγωνισµού µε τα αυτοκίνητα, 

αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα µε αποτέλεσµα οι αποστολές εµπορευµάτων να 

µείνουν απροστάτευτες στην εξουσία των οδικών µεταφορικών επιχειρήσεων.  Έπρεπε 

λοιπόν η Πολιτεία να λάβει µέτρα συντονισµού και συνεργασίας των διάφορων οδικών 

                                                 
31 Εδώ γίνεται η πρώτη µνεία περί αξιοπιστίας αφού ο ∆ιευθυντής προκειµένου να αναλάβει κάποιος  
    τη θέση αυτή έπρεπε: α) να µην έχει καταδικαστεί για κακουργήµατα ή για πληµµελήµατα ή για την   
    παράβαση του νόµου περί προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος. β) να έχει ειδικές γνώσεις για τα  
    συγκοινωνιακά ζητήµατα και του µηχανισµού  και της χρήσης των αυτοκινήτων. 
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εµπορευµατικών µεταφορών, προς το συµφέρον όλων των µεταφορικών επιχειρήσεων 

και του κοινού.  

Έλαβε λοιπόν τα παρακάτω µέτρα: 

 

Το 1946 ψηφίστηκε ο Α.Ν. 1036 «Περί διαθέσεως εις τους Αυτοκινητιστάς κλπ. των εις 

το Ελληνικόν Κράτος παραχωρουµένων υπό της ΟΥΝΡΑ
32 αυτοκινήτων», σύµφωνα µε 

τον οποίο καθιερώνεται ως υποχρεωτική η οργάνωση των µεταφορέων σε 

συνεταιρισµούς µε περιορισµένη ευθύνη, οι οποίοι καλούνται «Συνεταιρισµοί 

Πληγέντων Αυτοκινητιστών». Στους συνεταιρισµούς αυτούς αναγνωρίζεται το 

δικαίωµα διενέργειας εµπορευµατικών µεταφορών, για την πραγµατοποίηση των 

οποίων το κράτος παραχωρεί τη χρήση αριθµού αυτοκινήτων (ως αµερικανική 

βοήθεια), σε ποσοστό ανάλογο προς τον αριθµό των πληγέντων. Στις υποχρεώσεις των 

συνεταιρισµών ανήκει η διατήρηση της καλής κατάστασης του παραδιδόµενου 

τροχαίου υλικού και η παροχή των απαραίτητων µέσων για τη διεξαγωγή του τεχνικού 

ελέγχου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου, η τήρηση λογιστικού και 

στατιστικού συστήµατος καθώς επίσης και η εφαρµογή των τιµολογίων και των 

δροµολογίων που έχουν καθοριστεί. 

 

 Ως όργανα  διοίκησης οριζόταν: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το Εποπτικό 

Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Ο διευθυντής του συνεταιρισµού διοριζόταν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα έπρεπε να είναι διπλωµατούχος µηχανολόγος. Η 

ίδρυση των συνεταιρισµών αυτών αποτέλεσε το δεύτερο εγχείρηµα υποχρεωτικής 

συνεταιριστικής οργάνωσης (µετά από αυτό των Κοινών ∆ιευθύνσεων) των 

αυτοκινητιστών, το οποίο, ωστόσο, δεν επέφερε σηµαντικά αποτελέσµατα, δεδοµένου 

µάλιστα ότι, οι συνεταιρισµοί αυτοί δεν  κατάφεραν να διατηρήσουν τη λειτουργία τους 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επίσης, υπήρχε αδυναµία των διευθυντών, χωρίς την 

κατάλληλη εκπαίδευση και τις ικανότητες, να διοικήσουν τέτοιες οργανώσεις, αλλά και 

λόγοι ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας του αυτοκινητιστή, που αντιδρούσε στην επιβολή των 

οδηγιών του, αφού είχε συνηθίσει να εργάζεται ατοµικά.  

 

Μετά τη διάλυση των συνεταιρισµών άρχισε ο αγώνας  της διανοµής των 

µεριδίων αλλά το σηµαντικότερο ήταν ότι από την εµπειρία του υποχρεωτικού 

συνεταιρισµού δηµιουργήθηκε για άλλη µια φορά στους αυτοκινητιστές  η ψύχωση  
                                                 

32 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).  
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ενός αρνητικού   προηγούµενου, που οδήγησε στην πάσει θυσία ατοµική κατοχή και 

διαχείριση του αυτοκινήτου του. 

 

2.4.2. Η περίοδος 1949-1971 

 

Το 1949 µε τον Α.Ν. 911 της 18/22 Μαρτίου 1949 δηµιουργήθηκαν τα Κοινά 

Ταµεία Εισπράξεως Φορτηγών (ΚΤΕΦΑ) και µε το Β∆ 9/5-49 (ΦΕΚ Β/70) για τις 

φορτωτικές, συµπληρώθηκε το αρχικό πλαίσιο µε το οποίο υποχρεώθηκαν όλοι οι 

κάτοχοι αυτών των φορτηγών να οργανωθούν µε τη συµµετοχή σ’ αυτά. Ανέθεσε 

δηλαδή ο νόµος τη µονοπωλιακή εκµετάλλευση των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων 

στα ΚΤΕΦΑ για να µπορεί το Κράτος εύκολα και αποτελεσµατικά να ελέγχει τις 

επιχειρήσεις αυτές. 

 

Με τη διαδικασία που προέβλεπε ο νόµος αυτός συγκροτήθηκε στο Υπουργείο 

Συγκοινωνιών η συντονιστική επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των 

ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων και η  οποία είχε σαν σκοπό τον έλεγχο της πιστής 

εφαρµογής του νόµου, τη δίκαιη κατανοµή του µεταφορικού έργου, την εξίσωση των 

συνθηκών εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων, την κατανοµή των εισπράξεων µε 

βάση τα διανυθέντα χιλιόµετρα και τη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ οδικών 

µεταφορέων και Κράτους και των σιδηροδρόµων. Ο ∆ιαχειριστής διεύθυνε το ΚΤΕΦΑ, 

καθόριζε τη σειρά, που θα έχουν τα φορτηγά στα δροµολόγια και φρόντιζε για την 

εξίσωση των χιλιοµέτρων τους.  

 

Το καθεστώς αυτό ίσχυσε µέχρι το 1953, οπότε καταργήθηκαν τα ΚΤΕΦΑ
33 για 

τους ακόλουθους λόγους: 

 

• Η συγκεντρωτική δοµή των ΚΤΕΦΑ διευκόλυνε από τη µια πλευρά το 

υπουργείο στον έλεγχο της διακίνησης των εµπορευµάτων και των 

εφαρµοζόµενων τιµολογίων από την άλλη πλευρά όµως ήταν τόσο ασφυκτική η 

άσκηση της εποπτείας, που ανάλογη δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία των οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών, µε αποτέλεσµα να πάψει ο ανταγωνισµός και να 

µην βελτιώνονται οι όροι εκτέλεσης της εργασίας των αυτοκινητιστών. 
                                                 

33 N.∆. 2512/1953: Περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθµίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, 
θεωρήσεως, εκδόσεως και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την µεταφοράν αγαθών δι΄ 
αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 
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• ∆ιαπιστώθηκε ότι τα ΚΤΕΦΑ  προκαλούσαν δυσκολίες στην ελευθερία των 

µεταφορών και επιβάρυναν το κόστος του αγωγιού, επειδή ήταν αυξηµένο το 

κόµιστρο από τα διοικητικά έξοδα των ΚΤΕΦΑ. Αφετέρου µειώθηκε το 

ενδιαφέρον των αυτοκινητιστών για την καλή και έγκαιρη µεταφορά και είχε 

εκλείψει ο συναγωνισµός, που µειώνει τα κόµιστρα µε παράλληλη µείωση των 

τιµών του αγωγιού. Η αύξηση των τιµών και η πτώση του επιπέδου της 

εξυπηρέτησης είχαν σαν αποτέλεσµα να γίνουν διαβήµατα από τον εµπορικό 

κόσµο στην κυβέρνηση και να αρχίσει µια εκτεταµένη πολεµική κατά των 

ΚΤΕΦΑ.  

 

• Επίσης κρίθηκε ότι µε την κατάργηση των ΚΤΕΦΑ θα εξυγιαίνονταν ο τοµέας 

της µεταφοράς, γιατί θα αφήνονταν να αναπτυχθεί ελεύθερα η επαγγελµατική 

ικανότητα και δραστηριότητα των επαγγελµατιών αυτοκινητιστών.  Με αυτόν 

τον τρόπο οι εντολείς θα µπορούσαν στο εξής να βρίσκουν το µεταφορέα της 

επιλογής τους, οι δε πραγµατικοί επαγγελµατίες αυτοκινητιστές θα µπορούσαν 

να αναπτύξουν την πρωτοβουλία και την ικανότητά τους, µε προσδοκώµενη 

συνέπεια τον περιορισµό του αριθµού των µεταφορέων µόνο σ’ εκείνους, που 

ήταν ικανοί, ώστε να δικαιούνται να µετέχουν στο σηµαντικό αυτό κλάδο της 

εθνικής οικονοµίας (υποτυπώδες άνοιγµα του συστήµατος). 

 

 
Με την κατάργηση λοιπόν των ΚΤΕΦΑ απελευθερώθηκε οργανικά ο οδικός 

χερσαίος µεταφορέας εµπορευµάτων γιατί µε το άρθρο 2 του Ν.∆. 2512/53 

εξασφαλίστηκε η απόλυτη ελευθερία της µεταφοράς, από τόπο σε τόπο, αγαθών µε 

φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, που κυκλοφορούν νόµιµα.  Και ορίζει µεν η 

παρ. 1 του άρθρου 2 ότι οι όροι µεταφοράς και τα κόµιστρα καθορίζονται µε ελεύθερη 

συµφωνία των µερών, η παρ. 2 όµως του ίδιου άρθρου δίνει το δικαίωµα τους 

υπουργούς Οικονοµικών και Συγκοινωνιών να καθορίζουν ανώτατα όρια κοµίστρων.  

Επειδή, όµως, µετά την κατάργηση των ΚΤΕΦΑ, το Κράτος έχασε τη δυνατότητα 

πλήρους ελέγχου της διακίνησης αγαθών και της έκδοσης των φορτωτικών εγγράφων, 

τα οποία στο προηγούµενο καθεστώς συντώνιζε η συντονιστική επιτροπή, επικράτησε ο 

αθέµιτος ανταγωνισµός ο νέος νόµος έλαβε ορισµένα µέτρα: Με τα άρθρα 4 – 8 

καθόρισε τα περί εκδόσεως φορτωτικών εγγράφων από τον αυτοκινητιστή ή το 
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µεταφορικό γραφείο.  Με το άρθρο 9 καταργήθηκε η συντονιστική επιτροπή και 

συστήθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου Φορτωτικών Αυτοκινήτων (ΥΕΦΑ)34.   

 

Το 1955 µε το Ν.∆. 3334/55 «περί µεταφοράς αγαθών επί κοµίστρω δια 

φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 

αναφεροµένων εις θέµατα της Γενικής ∆ιευθύνσεως Μεταφορών»  χορηγήθηκαν άδειες 

κυκλοφορίας στα τρίτροχα φορτηγά δηµόσιας χρήσης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

µε όρους και προϋποθέσεις, για την εκτέλεση εµπορευµατικών µεταφορών 

αποκλειστικά µέσα στην περιοχή του νοµού, όπου ήταν η έδρα τους.  Από τη Νοµαρχία 

καθορίζονταν κάθε χρόνο ο αριθµός  των τρίτροχων οχηµάτων δηµόσιας χρήσης µε 

βάση πάντοτε τις µεταφορικές ανάγκες του νοµού.  Οι άδειες αυτές (το καταβληθέν 

τίµηµα ήταν 100 δραχµές)  ήταν προσωπικές και αµεταβίβαστες, πλην των 

περιπτώσεων αιτία θανάτου ή δια πράξεως εν ζωή σε ανέργους κατά το προηγούµενο 

έτος, εφόσον ήταν κάτοχοι άδειας οδήγησης.  

 

Το 1966 µε την αριθµό Ε/143980/66 Απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

«Περί τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως εγκρίσεων φορτηγών αυτοκινήτων 

δηµοσίας χρήσεως, προς αποκατάστασιν των δια των Ν.∆. 4377/64 και 4378/64 

προστατευοµένων» για λόγους κοινωνικής πολιτικής, χορηγήθηκαν νέες άδειες 

κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας  προκειµένου να αποκαταστήσει τους εξ Αιγύπτου 

Ελλήνων πρόσφυγες και τους εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων και οµογενών, που 

απελάθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την Τουρκία.. Ο αριθµός των 

προς έγκριση θέσης σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων εξαρτιόταν από τον αριθµό 

και το είδος των φορτηγών αυτοκινήτων, που κατείχαν στην αλλοδαπή.  Το ίδιο συνέβη 

και για την προστασία των εκ Ρουµανίας Ελλήνων υπηκόων και οµογενών µε το Ν.∆. 

4581/66. Τα διατάγµατα αυτά διατηρήθηκαν και σε µεταγενέστερες εκδόσεις νόµων 

(Νόµος 1060/71, νόµος 383/76). 

 

Το 1967 µε τον Α.Ν. 183/67 (ΦΕΚ-195 Α/10-11-67): «Περί χορηγήσεως αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως» 

χορηγήθηκαν νέες άδειες κυκλοφορίας δηµόσιας χρήσης σε επαγγελµατίες 
                                                 

34 Σκοπός της ΥΕΦΑ ήταν  η µελέτη και η υπόδειξη των κατάλληλων µέτρων για την καλύτερη 
διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων, η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, η εποπτεία στην 
έκδοση των εγγράφων, ο έλεγχος κάθε φορτηγού αυτοκινήτου σε σχέση µε τις φορτωτικές, το 
κανονικό βάρος του φορτίου και γενικά ο διοικητικός έλεγχος των τίτλων εκµετάλλευσης των 
αυτοκινήτων και η επιβολή κυρώσεων. 
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αυτοκινητιστές (υποχρεωτικά ασφαλισµένους στο ΤΣΑ και µε τριετή προϋπηρεσία) 

καταβάλλοντας εφ' άπαξ υπέρ του ∆ηµοσίου εισφορά υπολογιζόµενη ανά χιλιόγραµµο 

µικτού βάρους του τιθεµένου σε κυκλοφορία αυτοκίνητου35. 

 

Στα επόµενα έτη σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των επαγγελµατιών 

µεταφορέων και παρατηρήθηκε υπερπληθώρα φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ., µε 

αποτέλεσµα την αδυναµία επαρκούς ικανοποίησης των µεταφορικών αναγκών και 

εκσυγχρονισµού των οχηµάτων, αλλά και την υπέρµετρη ζήτηση αδειών κυκλοφορίας, 

µε συνέπεια τη δηµιουργία υπερβολικής υπεραξίας και παράνοµης εµπορίας αδειών.  

 

Το ελληνικό κράτος προσπάθησε το 1970 να εκσυγχρονίσει έναν σηµαντικό 

τοµέα των µεταφορών, προσαρµοζόµενο στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι 

οποίες θα µπορούσαν να ενισχύσουν σηµαντικά την αποδοτικότητα των µεταφορών και 

κατά συνέπεια την εθνική οικονοµία. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε στην έκδοση του 

Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 531/1970 (ΦΕΚ 101/70) «Περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων 

οχηµάτων πόλεων, δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως», το οποίο 

προέβλεπε την αντικατάσταση ζωήλατων οχηµάτων για τη µεταφορά εµπορευµάτων 

από φορτηγά αυτοκίνητα και εξέδωσε την αριθµ. Ε.118000/3370/1970 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 381): Περί καθορισµού όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας 

χορηγήσεως εγκρίσεων θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ. κλπ., µε 

τις οποίες κάθε επαγγελµατίας αυτοκινητιστής, αλλά και οι καραγωγείς, αποκτούσαν το 

δικαίωµα σε µια ελεύθερη άδεια Φ∆Χ. Αποτέλεσµα ήταν µε την αθρόα αυτή χορήγηση 

αδειών σε αυτοκινητιστές (χωρίς καµιά µελέτη ή πρόβλεψη ως προς τον απαιτούµενο 

αριθµό αυτοκινήτων σε σχέση µε τις µεταφορικές ανάγκες) να επέλθει µια τεράστια 

δυσπραγία στις τάξεις των αυτοκινητιστών .  

 

2.4.3 Η περίοδος 1971-1980 

 

Το 1971  προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, που δηµιούργησε η 

ανεξέλεγκτη χορήγηση αδειών κατά τα προηγούµενα χρόνια τέθηκε σε ισχύ το Ν.∆. 

1060/1971 «Περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ. διενεργουµένων 

                                                 
35 Για αυτοκίνητο µικτού βάρους 10.000 χιλιόγραµµων, 5 δραχµές ανά χιλιόγραµµο, για αυτοκίνητο 
µικτού βάρους 10.001-20.000 χιλιόγραµµων 3,50 δραχµές ανά χιλιόγραµµο και για αυτοκίνητο µικτού 
βάρους 20.001 χιλιόγραµµων και άνω 2,50 δραχµές ανά χιλιόγραµµο. 
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εµπορευµατικών µεταφορών» (ΦΕΚ 268 Α/΄71), που αποτέλεσε µια σηµαντική 

προσπάθεια ρύθµισης  του πλαισίου οργάνωσης των οδικών χερσαίων εµπορευµατικών 

µεταφορών, το οποίο επηρέασε και τις µετέπειτα εξελίξεις. Θεσπίστηκε αφενός η 

διάκριση των µεταφορών σε διεθνείς, εθνικές και νοµαρχιακές (για όσα φορτηγά δεν θα 

εντάσσονταν σε εταιρίες)  αφετέρου δε προβλέφθηκε για πρώτη φορά η διακοπή της 

περαιτέρω χορήγησης νέων αδειών σε φυσικά πρόσωπα. Ο νόµος αυτός προέβλεπε το 

αυτονόητο, ότι δηλαδή δικαίωµα εκµεταλλεύσεως Φ∆Χ,  έχουν καταρχήν οι 

υφιστάµενοι κάτοχοι αυτού του δικαιώµατος. (Το «δικαίωµα» παραφράστηκε  και 

έµεινε γνωστό σαν «άδεια» στην αγορά µέχρι σήµερα.) (Κακατσάκης, 2006). 

 

Το 1971 κλείνει ουσιαστικά το επάγγελµα στη χώρα µας, όσο αφορά στον 

αριθµό των αδειών. Με βάση τη συναλλακτική πρακτική, διαµορφώθηκε µέχρι και 

σήµερα, µια άϋλη υπεραξία36 όσο αφορά στους κατόχους των αδειών Φ∆Χ, γεγονός 

που αναγνωρίζει εµµέσως η πολιτεία, καθώς επιβάλλει φόρο κατά την µεταβίβαση των 

αδειών αυτών
37.  

 

Ουσιώδες χαρακτηριστικό του νόµου ήταν,  ότι κατοχύρωνε το επάγγελµα του 

οδικού µεταφορέα ορίζοντας ότι µέτοχοι στις υπό ίδρυση ανώνυµες εταιρίες γίνονταν 

µόνο αυτοκινητιστές, οι οποίοι για την συµµετοχή τους στην µεταφορική εταιρία, που 

θα ιδρυόταν έπρεπε να εισφέρουν το όχηµά τους και την άδειά τους.  Ο τρόπος ήταν 

απλός και εξασφάλιζε στους αυτοκινητιστές ότι δεν θα χάσουν την άδειά τους αν για 

κάποιο λόγο αποχωρούσαν από την εταιρία ή αν αυτή για κάποιο λόγο λυόταν. Η 

σύστασή τους γινόταν πάντα µε την άδεια της Νοµαρχίας (∆ιεύθυνση Μεταφορών) η 

οποία τηρούσε φάκελο της κάθε ιδρυόµενης µεταφορικής επιχείρησης.  

Επιπλέον, όµως, δικαίωµα εκµεταλλεύσεως φορτηγού δηµόσιας χρήσης (Φ∆Χ) 

παρεχόταν και σε οδηγούς
38, που εργάζονταν ή επρόκειτο να εργαστούν, 

                                                 
36 Η µη χορήγηση αδειών, που ίσχυε ως το 2010 προσέδωσε µια άτυπη άυλη υπεραξία στις άδειες 
Φ.∆.Χ., που το 2005 ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος υπολογίζονταν: για µία νοµαρχιακή άδεια 
(για µεταφορές µόνο στον νοµό έδρας του οχήµατος) σε 30.000 € - 50.000 €, για µία εθνική ή διεθνή 
άδεια ξεπερνούσε τα 75.000 € ενώ η απόκτηση µίας αδείας για τη µεταφορά υγρών καυσίµων προσέγγιζε 
τις 300.000 €.  Ανάγκαζε λοιπόν τους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα αλλά και σ΄αυτούς που ήθελαν 
να ενισχύσουν αριθµητικά τον στόλο τους στη δέσµευση µεγάλου κεφαλαίου για το σκοπό αυτό. 
Μεταβίβαση άδειας αυτοτελώς δεν γίνονταν ούτε γίνεται, παρά µόνο όταν συνοδεύεται και από το 
όχηµα. Στην µεταβίβαση αυτή (άδεια και όχηµα) υπήρχε µόνο µια φορολογία, αυτή της υπεραξίας. 
Μάλιστα το φορολογικό παραστατικό, που εκδίδονταν δεν επιβαρύνονταν µε ΦΠΑ, σε αντίθεση µε τα 
φορολογικά παραστατικά, που αφορούσαν µόνο το όχηµα 
37 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου 3887/10: Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. 
38 Επαγγελµατίας οδηγός καλείται ο ασκών το επάγγελµα του οδηγού αυτοκινήτου, που είναι 
εγγεγραµµένος και ασφαλισµένος στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται (όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 3 άρθ. 8 του νόµου  803/78 ΦΕΚ Α΄ 123) 
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επαγγελµατικά για επτά περίπου χρόνια ως οδηγοί φορτηγών. Επίσης, δικαίωµα 

εκµεταλλεύσεως Φ∆Χ παρεχόταν και στους µετανάστες προκειµένου να 

παλιννοστήσουν αλλά και σε συνέχεια των  Ν.∆. 4377/64 και 4378/64 χορήγησε νέες 

άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης  προκειµένου να αποκαταστήσει τους 

εκ Ζαΐρ Έλληνες υπηκόους. 

 

Ταυτόχρονα παρεχόταν αρχικό δικαίωµα στους αυτοκινητιστές, που θα 

ιδρύσουν Α.Ε. Μεταφορών, να κυκλοφορήσουν απεριόριστο αριθµό νέων οχηµάτων, 

στα οποία το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως θα παρεχόταν στην Α.Ε. και όχι στο φυσικό 

πρόσωπο (µέλος της Α.Ε)  αυτοκινητιστή. 

  

Είχαν όµως οι εταιρίες δύο χαρακτηριστικά κίνητρα και ρυθµίσεις για την 

προστασία των αυτοκινητιστών, ενθαρρύνοντάς τους να τολµήσουν στην ανάληψη του 

κινδύνου και να συµµετάσχουν στις νέες µορφές φορέων µεταφοράς. 

 

• Το πρώτο ήταν ότι µπορούσαν να πάρουν απεριόριστο νέο αριθµό αδειών Φ∆Χ 

στο όνοµα της εταιρίας για να εκτελούν διεθνείς µεταφορές (παρ. 4 άρθρο 7). 

Αυτό το κίνητρο ήταν το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, που έδινε ο νόµος και αν 

εφαρµοζόταν θα είχαν αποφευχθεί πολλά από τα προβλήµατα, που ταλανίζουν 

σήµερα τον κλάδο (αθέµιτος ανταγωνισµός κλπ). Οι εταιρίες µε την µορφή των 

Α.Ε. υπό τη διεύθυνση και διαχείριση ∆.Σ. και µε την τήρηση βιβλίων Γ΄ 

κατηγορίας θα καθίσταντο ανταγωνιστικές  και τα κέρδη τους θα ήταν 

εξασφαλισµένα λόγω της υψηλής ανταγωνιστικότητας των Φ∆Χ έναντι των 

άλλων µέσων µεταφοράς, αφού και τα λογιστικά αποτελέσµατα θα µπορούσαν 

να ελέγχουν αλλά και τα κόµιστρα θα διαµόρφωναν σε επίπεδα, που θα 

εγγυούνταν την βιωσιµότητα των εταιριών. 

 

• Το δεύτερο χαρακτηριστικό του νόµου ήταν η δυνατότητα που έδινε να 

διασπούν το ρυµουλκό από το ηµιρυµουλκούµενο (ή ρυµουλκούµενο) όχηµα 

και να πάρουν νέο και αυτοτελή αριθµό κυκλοφορίας για κάθε όχηµα, γεγονός 

που αύξανε τον αριθµό   των µεταφορικών µέσων, αφού µπορούσαν να 

συγκροτούν οδικό συρµό ή αρθρωτό όχηµα (µεταφορική µονάδα) µε όποιον 

συνδυασµό επιθυµούσαν. Αντίθετα οι µεµονωµένοι αυτοκινητιστές (οι µη 
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ενταγµένοι σε εταιρίες) είχαν τότε ως µόνη δυνατότητα την θέση σε κυκλοφορία 

ενός και µόνο οδικού συρµού ή αρθρωτού οχήµατος, χωρίς δικαίωµα 

διασπάσεως του39. 

  

Ο νόµος αυτός εµπεριείχε και µια σοφή, διορατική και αναπτυξιακή διάταξη: Ότι, 

στις Α.Ε. µεταφορών ύστερα από παρέλευση πενταετίας θα είχαν το δικαίωµα να 

γίνουν µέλη αγοράζοντας µετοχές, ή µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, και τρίτα 

πρόσωπα «µη επαγγελµατίες αυτοκινητιστές γραµµένοι στο ΤΣΑ» (παρ. 5 άρθρου 3).  

Με το νόµο αυτό ιδρύθηκαν στην επικράτεια περί τις 20 εταιρίες, που είχαν όµως όλες 

ένα κοινό χαρακτηριστικό: Ήταν όλες οικογενειακές και προσωποπαγείς. Ο µεγάλος 

όγκος των αυτοκινητιστών έµεινε αδιάφορος και καχύποπτος στο να παραδώσει την 

εκµετάλλευση της άδειας και του φορτηγού σε άλλους. Κατά τη λήξη της πενταετίας 

άρχισαν έντονες αναταραχές και απεργίες από τους αυτοκινητιστές,  προκειµένου να 

µην ισχύσει ο νόµος και να εισέλθουν στις εταιρίες µη επαγγελµατίες αυτοκινητιστές. 

 

Η προσπάθεια εφαρµογής του νόµου προσέκρουσε στην έντονη αρνητική στάση 

των αυτοκινητιστών µε κύρια σηµεία τριβής τα εξής: 

 

• Την  υποχρεωτική οργάνωση σε εταιρίες (τέταρτη προσπάθεια του Κράτους να 

τους  οργανώσει, αφού είχαν προηγηθεί:  Οι Κοινές ∆ιευθύνσεις, ΟΥΝΡΑ και 

τα ΚΤΕΦΑ). 

 

• Την  απαίτηση µεταβίβασης της πλήρους κυριότητας των αυτοκινήτων. 

 

• Τον περιορισµό της δραστηριότητας σε όσους δεν συµµετείχαν στις 

συνιστώµενες εταιρίες σε νοµαρχιακό επίπεδο. 

 

• Την ελεύθερη χορήγηση αδειών για τις διεθνείς µεταφορές. 

 

                                                 
39 Με την αριθµό Β2/29544/5349/1991 Υπουργική Απόφαση δόθηκε η δυνατότητα στους µεµονωµένους 
µεταφορείς να αποκτήσουν επιπλέον 2 άδειες για ρυµουλκούµενα (συνολικά δηλαδή τρεις). Το 
αποτέλεσµα ήταν η αύξηση και πάλι του τροχαίου υλικού,  µε συνέπεια την επιτάχυνση της  µειωτικής 
τάσης των κοµίστρων, ωστόσο αυτό γίνονταν µε όρους ορθολογικότερη αξιοποίησης του υφιστάµενου 
µηχανολογικού εξοπλισµού.  
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• Τον υπολογισµό της αξίας του οχήµατος ως προς την εµπορική και παραγωγική 

αξία του ως εισφοράς στη σύσταση της εταιρίας. 

Οι αντιπαραθέσεις και οι µαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις µεταξύ Υπουργείου 

Μεταφορών και αυτοκινητιστών έληξαν αφού πρώτα δόθηκε µια παράταση έως το 

1975. όταν και ψηφίστηκαν ο νόµος 33/1975 (ΦΕΚ Α' 84/29-4-75): "Περί µειώσεως 

φορολογικών επιβαρύνσεων µεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθµίσεως ετέρων 

θεµάτων αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως» και ο Νόµος 291/76 (ΦΕΚ Α΄ 79): «Περί 

παρατάσεως της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του Ν.∆. 1060/1971 «περί 

οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως διενεργουµένων 

εµπορευµατικών µεταφορών», όπου και ανεστάλη η εφαρµογή του Ν.∆. 1060/71 µε 

σκοπό να µελετηθούν και να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από την αρχή.  

 
Η  συµβιβαστική λύση ήρθε µε την ψήφιση του Νόµου 383/1976 «Περί 

διενεργείας εµπορευµατικών µεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 

και άλλων τινών διατάξεων».  Βασική επιδίωξή του ήταν όπως αναφέρεται στην 

εισηγητική έκθεση, η καλύτερη δοµή και διάρθρωση των εµπορευµατικών µεταφορών. 

 

Αξιολόγηση του Ν 383/1976 : 

 

Επαγγελµατίας αυτοκινητιστής είναι αυτός, που εκµεταλλεύεται φορτηγό 

αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή ιδανικό µερίδιο εξ 

αδιαιρέτου (έστω και αν έχει παρακρατηθεί η κυριότητά του από τον πωλητή µέχρις 

πλήρους εξοφλήσεως του) είτε ως µεµονωµένος αυτοκινητιστής είτε συµµετέχοντας σε  

µεταφορική επιχείρηση και είναι ασφαλισµένος στο Τ.Σ.Α σύµφωνα µε το άρθρο 1 

παραγ. Γ του Νόµου 383/76. Για να γίνει κάποιος επαγγελµατίας αυτοκινητιστής στη 

χώρα µας περνούσε (και περνά) από την εγγραφή στο ΤΣΑ40. Μετά την απαγόρευση 

της έκδοσης νέων αδειών ο µόνος τρόπος απόκτησης άδειας ∆Χ ήταν η αγορά από τον 

υφιστάµενο περιορισµένο αριθµητικά αριθµό αδειών, που είχαν έως εκείνη τη στιγµή 

κατά τα ανωτέρω χορηγηθεί (numerous clausus)41. 

 

                                                 
40 Από το 2005 στον Ο.Α.Ε.Ε. 

41 O περιορισµός της πρόσβασης µιας κατηγορίας ανθρώπων σε ένα επάγγελµα, σε ένα κλιµάκιο, σε 
µια σχολή, εξαιτίας ενός νόµου ή κανονισµού 
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Συνέχιζε λοιπόν να υφίσταται  ένα σαφώς περιοριστικό καθεστώς εισόδου στο 

επάγγελµα του µεταφορέα. Τα κριτήρια εισόδου στο επάγγελµα δεν είχαν κάποια 

ποιοτική διάσταση.  Ο Νόµος 383/76 ερχόταν σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

561/7442 αφού µε την εφαρµογή του κοινοτικού καθεστώτος η είσοδος στο επάγγελµα 

του µεταφορέα εξαρτιόνταν αποκλειστικά από την πλήρωση των τριών προϋποθέσεων: 

της αξιοπιστίας, της οικονοµικής επιφάνειας και της επαγγελµατικής ικανότητας.  Έτσι 

µε την υιοθέτηση της οδηγίας το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα θα έπρεπε να πάψει 

να είναι κλειστό για τους µη αυτοκινητιστές και τέθηκαν κάποια αντικειµενικά και 

ποιοτικά κριτήρια εισόδου σ’ αυτό. Η απαίτηση ικανοποίησης των τριών κριτηρίων 

αυτών ήταν γενικά πιο δύσκολη προϋπόθεση  από τα υφιστάµενα (εγγραφή στο ΤΣΑ 

κλπ). Εποµένως οι όροι που θα ίσχυαν (και για πολλά χρόνια αργότερα) για την είσοδο 

στο επάγγελµα αφ’ ενός αποκτούσαν µια πιο ποιοτική διάσταση, αφετέρου γίνονταν 

µάλλον δυσκολότεροι (παρακολούθηση µαθηµάτων και  εξετάσεις σε ότι αφορούσε 

στην επαγγελµατική ικανότητα, ύπαρξη ενός ελάχιστου κεφαλαίου σε ότι αφορούσε 

στην οικονοµική επιφάνεια και µια εν γένει άψογη προηγούµενη ποινική συµπεριφορά).  

Πρόθεση λοιπόν του κοινοτικού νοµοθέτη όπως προέκυπτε από την  φιλοσοφία της 

οδηγίας ήταν ο εναρµονισµός των κοινοτικών νοµοθεσιών έτσι ώστε όλοι οι κοινοτικοί 

µεταφορείς να έχουν κάποιο συγκρίσιµο επίπεδο επαγγελµατικής ικανότητας στις 

µεταφορές και παράλληλα να πληρούν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις.  Οι κοινοτικές 

οδηγίες αντιµετώπιζαν και αντιµετωπίζουν τον οδικό µεταφορέα σαν επιχειρηµατία που 

απαιτείται να έχει γνώσεις, όχι µόνο τεχνικές αλλά και εµπορικές προκειµένου να 

µπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και όχι σαν επαγγελµατία οδηγό 

(Νανιόπουλος, 1988). 

 

Ο Νόµος αυτός (383/76) σκοπό είχε τη δηµιουργία µιας καλύτερης δοµής και 

διάρθρωσης των εµπορευµατικών µεταφορών µε τη δηµιουργία οργανωµένων 

επιχειρήσεων µεταφορών µε αντίστοιχη  µείωση του αριθµού των µεµονωµένων 

αυτοκινητιστών, ώστε  να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό.  

 

Έδινε το δικαίωµα στον αυτοκινητιστή να εισφέρει µόνο το δικαίωµα 

εκµετάλλευσης του φορτηγού και να διατηρήσει όλα τα λοιπά δικαιώµατά του («…και 

ιδία την κυριότητα και νοµή», εδάφιο αα, παρ. γ άρθρο 3). Επίσης προέβλεπε την 

σύσταση της «Ιδιότυπης Μεταφορικής Επιχείρησης - ΙΜΕ»   

                                                 
42 http://eur-lex.europa.eu/legal-   
    content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31974R0561&qid=1452427828824&from=EN 
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 Επιπλέον ο νόµος, µε το δικαίωµα αυτό κάλυπτε τόσο τις απαιτήσεις των 

αυτοκινητιστών όσο και την Πολιτεία στο να συγκεντρώσει τα φορτηγά διεθνών 

µεταφορών (περίπου 2500 εκείνη την εποχή) σε ενός είδους οργανωµένες οικονοµικές 

µονάδες
43.  

 

Και ο νόµος, όµως, αυτός δηµιούργησε  προβλήµατα από εγγενείς αδυναµίες του 

ίδιου, καθώς και προβλήµατα που οφείλονται στους ίδιους τους αυτοκινητιστές. 

Ενδεικτικά: 

 

• Η ανυπαρξία εµπεριστατωµένης µελέτης για όλο το σύστηµα λειτουργίας των 

µεταφορών.  Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία προέρχονταν από εκτιµήσεις και 

στοιχεία των συνδικαλιστικών ενώσεων
44. 

 

• Ερχόταν σε ευθεία αντίθεση σε πολλά σηµεία µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της 

ΕΟΚ (561/74) αλλά και µε το πνεύµα «της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι», 

όπως αυτό ήταν κατοχυρωµένο στο σχετικό άρθρο του Συντάγµατος. 

 

• ∆εν καθορίστηκε ο τρόπος οργάνωσης των µεταφορικών επιχειρήσεων 

(κατάλληλο προσωπικό, ωράριο εργασίας οδηγών κλπ). 

 

                                                 
43 Κατά παράδοξο τρόπο άφησε τα ψυγεία Φ∆Χ να διενεργούν ελεύθερα διεθνείς µεταφορές χωρίς 
την υποχρέωση να ενταχθούν σε ΙΜΕ διεθνών ή εθνικών µεταφορών.  Το ίδιο ίσχυσε και στην 
κατηγορία των βυτιοφόρων κάθε είδους (τροφίµων, πίσσας, καυσίµων κλπ). και τούτο διότι οι 
ιδιοκτήτες τους τότε είχαν πείσει την κυβέρνηση, ότι  δεν είχαν την ανάγκη να οργανωθούν έναντι 
του ανταγωνισµού, διότι το µεταφορικό τους έργο ήταν µεγάλο, δουλειά υπήρχε και δεν χρειαζόταν 
καλύτερη οργάνωση σε µεγάλες µεταφορικές µονάδες.  

 
44 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 παρ. 3 του Νόµου 282/1976, µετά από γνωµοδότηση της κατά το άρθρο 
8 Επιτροπής, ορίζονται µε ετήσιες αποφάσεις του ΥΜΕ τα κριτήρια για τη χορήγηση των νέων 
αδειών, κατά τα οποία λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, ο αριθµός των εντεταγµένων στις 
επιχειρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων, σε συνδυασµό µε τη δραστηριότητά τους, το ποσοστό των 
επαγγελµατιών αυτοκινητιστών επί του κατεχοµένου αυτοκινήτου ∆Χ και ο χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας των οδηγών. Ο καθορισµός αναγκαίου συνολικού µικτού βάρους φορτηγών αυτοκινήτων 
δηµοσίας χρήσης για κάλυψη των µεταφορικών αναγκών της χώρας έγινε κατά τα έτη 2005 έως 
2008 από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και όπως προέκυπτε από την ετήσια σχετική 
µελέτη δεν απαιτείτο  η χορήγηση νέων αδειών φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης, δεδοµένου 
ότι το σύνολο των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων ήταν µεγαλύτερο από το σύνολο των 
αναγκαίων φορτηγών αυτοκινήτων σύµφωνα µε τα στοιχεία και της συνεχούς εισόδου νέων ΦΙΧ 
αυτοκινήτων (Β1/65209/5116/05, ΦΕΚ Β 1607/21-11-2005, Αριθ. Β8/6349/493/06, ΦΕΚ Β 195/13-
2-2006,Αριθµ. Β1/οικ 17860/1343/07, ΦΕΚ593Β/24-4-2007 και αριθµό  B1/οικ40046/3294/08, ΦΕΚ 
1457 Β/24-7-2008). 
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• Η ύπαρξη πολλών ενώσεων και σωµατείων αυτοκινητιστών είχε ως αποτέλεσµα 

την ύπαρξη πολλών αντίθετων απόψεων και  συνακόλουθα την έλλειψη 

συνεργασίας. 

• Τα λειτουργικά έξοδα των εταιριών. Η αντιοικονοµική οργάνωση του κλάδου 

και η απουσία κινήτρων για την ανάπτυξη εξειδικευµένων µεταφορικών 

επιχειρήσεων και επιχειρήσεων διαµεταφοράς έθετε πρόσθετα εµπόδια στον 

εκσυγχρονισµό των µεταφορικών µέσων και στη βελτίωση της οργανωτικής 

δοµής των µεταφορικών επιχειρήσεων. 

 

• Η νοοτροπία του ιδιοκτήτη – αυτοκινητιστή, που θεωρούσε ότι θα έχανε την 

περιουσία του, εισφέροντάς την στην εταιρία υπό την µορφή εισφορών σε είδος 

στη διαµόρφωση του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

• Ανυπαρξία ελέγχων από τις κρατικές αρχές, αφού το ελληνικό κράτος 

επικέντρωνε την εποπτεία του στην τήρηση των κανόνων που απέρρεαν από την 

αρχή της σκοπιµότητας µάλλον παρά εκείνων που απέρρεαν από την αρχή της 

νοµιµότητας.  

 

• Ο καθορισµός του αµφιοριακού κοµίστρου. ∆ηλαδή, το κράτος όριζε, σε κάθε 

περίπτωση, ένα ανώτατο και ένα κατώτατο όριο για τα κόµιστρα και η αγορά 

έπρεπε να κυµανθεί και να ισορροπήσει µέσα σ’ αυτό το προκαθορισµένο εύρος 

τιµών.  Η λογική εφαρµογής αυτού του συστήµατος ήταν ότι µπορούσε να 

παράσχει σταθερότητα στην αγορά των µεταφορών και να αποφεύγονται 

φαινόµενα αισχροκέρδειας.  Στην πράξη όµως, παρά τον υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, διαµορφώνονταν πέραν των καθορισµένων από το κράτος ορίων, 

οδηγώντας έτσι στον αθέµιτο ανταγωνισµό.   

 

• Λόγω των χαµηλών κοµίστρων και του εύκολου κέρδους υπήρχε υπερφόρτωση 

των αυτοκινήτων (καταστροφή οδικής υποδοµής αλλά και υπέρµετρη φθορά 

του οχήµατος) αλλά και υπέρβαση των ωρών εργασίας µε ότι αυτό συνεπάγετο 

για την οδική ασφάλεια. 
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2.4.4: Η περίοδος 1980-2010  

 

Το τέλος της δεκαετίας το ΄70 και οι αρχές του 1980 ήταν οι καλύτερες µέρες του Φ∆Χ 

και των αυτοκινητιστών. Ο σιδηρόδροµος σταδιακά αποµακρύνθηκε από την 

συνείδηση της πελατείας και µετέφερε µόνο ότι τεχνικά δεν µπορούσε να µεταφέρει το 

φορτηγό αυτοκίνητο. Από τότε σταδιακά και µε αργούς ρυθµούς άρχισε η κατάρρευση 

του κλάδου, τα αποτελέσµατά της κατάρρευσης ωστόσο φάνηκαν σε όλη τους την 

έκταση την επόµενη δεκαετία και ταλανίζουν µέχρι σήµερα τον κλάδο.  

 

Σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους πιθανόν να οδηγήθηκαν στην κατάρρευση οι 

οδικοί µεταφορείς ήταν: 

 

� Ο προστατευτισµός της άδειας, που πρότασσαν οι ίδιοι οι αυτοκινητιστές. 

 

� Οι ιδιοκτήτες στο µεγαλύτερο ποσοστό έχουν αγοράσει την άδεια κυκλοφορίας 

αναλώνοντας κεφάλαιο, που υπό άλλες συνθήκες θα µπορούσαν να την 

τοποθετήσουν στην αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου. 

 

� Η κεφαλαιοποίηση χρηµάτων σε άυλη υπεραξία θεωρήθηκε τεράστια σπατάλη 

και πολλές µεταφορικές επιχειρήσεις δηµιούργησαν αντίστοιχες εταιρίες σε 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 

� Η χαρακτηριστική έλλειψη συνεργασίας των αυτοκινήτων ∆Χ µε τα άλλα µέσα 

µεταφοράς (πλοία, σιδηρόδροµος). 

 

� Η έλλειψη υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των µεταφορέων, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να εκτοπίσουν ο ένας τον άλλον, χρησιµοποιώντας µέσα που 

είχαν αρνητικές συνέπειες. Οι µεµονωµένοι αυτοκινητιστές µείωναν τις τιµές 

των παρεχόµενων υπηρεσιών σε χαµηλά επίπεδα, προκειµένου να πετύχουν 

καλύτερη χρησιµοποίηση της χωρητικότητάς τους.  Το ίδιο έκαναν και οι 

ανταγωνιστές τους µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Έτσι 

και το κόστος παροχής των υπηρεσιών τους δεν καλύπτονταν αλλά και η 

διαθέσιµη χωρητικότητα δεν αξιοποιούνταν. 
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� ∆εν οργανώθηκαν σε νοµικά πρόσωπα προκειµένου να µειώσουν τα 

λειτουργικά τους κόστη (οµαδικές προµήθειες υλικών κλπ.), αλλά κυρίως να 

τηρούν οικονοµικά δεδοµένα για να παρακολουθούν την συνεχόµενη αύξηση 

του κόστους λειτουργίας των αυτοκινήτων τους.45 Το χαµηλό αυτό επίπεδο 

οργάνωσης και της έλλειψης προγραµµατισµού οφείλεται στην ανυπαρξία 

κατάλληλης έρευνας και εκπαίδευσης (ανεπαρκής στελέχωση, έλλειψη 

τεχνογνωσίας κλπ.). 

 

� ∆εν διεκδίκησαν ενεργά την συµµετοχή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα. 

 

� Η χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφεραν λόγω του ανεπαρκούς 

εξοπλισµού. 

 

� Καταστρατηγούνταν συστηµατικά το νοµοθετηµένο από την πολιτεία 

αµφιοριακό κόµιστρο. Καθορίζονταν αυθαίρετα τα κόµιστρα ιδίως για µικρές 

ποσότητες και περιόδους αιχµής µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους 

µεταφοράς. Ο υπολογισµός, που γινόταν από το υπουργείο για τον καθορισµό 

του δεν ανταποκρίνονταν στα πραγµατικά δεδοµένα µε αποτέλεσµα να 

θεωρούνται ότι βγαίνουν ζηµιωµένοι. 

 

� Η  διαρκής προσπάθεια των αυτοκινητιστών να θέσουν νέα Φ∆Χ ή ανεξάρτητες 

κυκλοφοριακές µονάδες στην κυκλοφορία46. 

 

� Η έλλειψη συνοχής των ΙΜΕ
47. 

 

� Ο τρόπος διανοµής των κερδών των ΙΜΕ, που έπρεπε να γίνει µε βάση την 

συµµετοχή του κάθε εταίρου αυτοκινητιστή στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι 

                                                 
45 Όλοι οι υπολογισµοί  που γίνονταν βασίζονταν εσφαλµένους υπολογισµούς και ποσά. 

 
46 ∆υστυχώς για τους αυτοκινητιστές η πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών ήταν να αυξηθεί η 
προσφορά  σε τροχαίο υλικό προκειµένου να µειωθούν οι τιµές των κοµίστρων και να απαξιώνεται η 
αξία του Φ∆Χ. 

 
47 Σύµφωνα µε την απόφαση του Υπ. Οικονοµικών (Ι 162/21/2/1979) επιτρέπονταν στο   µέλος ΙΜΕ 
να εκµεταλλεύεται ατοµικά το όχηµά του µε φορτωτικές στο όνοµά του. Ενώ ο νόµος   επεδίωκε την 
οργάνωση µεγάλων µεταφορικών επιχειρήσεων, οι ενέργειες του Υπ. Οικονοµικών είχαν το αντίθετο 
αποτέλεσµα. 

 



 
 

61 
 

 
 

µε βάση το µικτό βάρος των Φ∆Χ
48 ή µε άλλα ακριβέστερα κριτήρια, όπως π.χ. 

τα διανυθέντα τονοχιλιόµετρα, ο βαθµός της βατότητας των δρόµων, των 

οποίων γίνονταν χρήση, κ.α.)   

 

� Η υφαρπαγή του έργου των ∆Χ από τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η άδεια ΙΧ φορτηγού 

αυτοκινήτου χορηγείτο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, ενώ 

απαγορευόταν (και τώρα απαγορεύεται)  η είσπραξη κοµίστρου από τρίτους µε 

άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Γινόταν όµως καταστρατήγηση του  νόµου από τα ΙΧ 

φορτηγά τα οποία εκτελούσαν παράνοµα ∆Χ µεταφορές.49 

 

� Προβλήµατα µε τον ανεπαρκή αριθµό αδειών διέλευσης, ιδιαίτερα σε περιόδους 

αιχµής. Για τη διέλευση των ελληνικών φορτηγών από τις γειτονικές χώρες 

απαραίτητη  ήταν η χορήγηση περισσότερων αδειών ειδικά την περίοδο 

διακίνησης των αγροτικών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΟΚ. 

 

Συνδέοντας κάποιους από τους παραπάνω λόγους, η διάσπαση των ΙΜΕ ήταν 

αναπόφευκτη. ∆ηµιουργήθηκαν νέες µε λιγότερα µέλη.  Σ’ αυτό βοήθησε και ο νόµος 

1959/91 όπου στο άρθρο 7 µείωνε το ελάχιστο µικτό βάρος των Φ∆Χ από τους 200 

(Νόµος 383/76) στους 110 τόνους50. Κατά την πολυετή πρακτική εφαρµογή του νόµου 

αυτού προέκυψαν ποικίλα προβλήµατα και ελλείψεις. Η απουσία εµπεριστατωµένης 

επιστηµονικής µελέτης και έρευνας αναφορικά µε τις εµπορευµατικές µεταφορές στην 

Ελλάδα, η οποία θα µπορούσε να προσδιορίσει συγκεκριµένα ζητήµατα και ανάγκες, 

που θα έπρεπε να ρυθµίσει ο νόµος αυτός, δεν είχε πραγµατοποιηθεί. 

                                                 
      48 Η διανοµή των κερδών µε βάση το µικτό βάρος δεν ίσχυσε ποτέ στην ουσία. Ένα εντελώς νέο  
          Φορτηγό, που εργαζόταν ανελλιπώς θα έπρεπε να λάβει την ίδια αναλογία κερδών µε ένα παλαιό  
          όχηµα που εκτελούσε λιγότερα δροµολόγια. 
      49 Ασάφειες υπήρχαν και στο καθεστώς χορήγησης των αδειών ΙΧ αφού στο άρθρο 1 του νόµου    
         49/68 αναφέρονταν ότι το δικαίωµα χρησιµοποίησης του ΙΧ φορτηγού δίδεται για την εξυπηρέτηση  
         των αναγκών του κατόχου του, χωρίς να υπάρχει σαφής ορισµός της έννοιας του κατόχου. Έτσι  
         σύµφωνα µε το άρθρο 997 του Αστικού Κώδικα κάτοχος είναι και ο µισθωτής και ο  
         θεµατοφύλακας αλλά ακόµη και ο κλέφτης (άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα). Η έννοια του  
         κατόχου στο αυτοκινητιστικό δίκαιο βεβαίως ερµηνεύτηκε από τα δικαστήρια : ΑΠ 1134/2007  
         κατά την οποία: Η έννοια της κατοχής στο ν. ΓΠΝ/1911 δεν ταυτίζεται µε εκείνη του άρθρου 974  
         ΑΚ και δεν χάνεται η κατοχή του αυτοκινήτου σε βραχυχρόνια παραχώρησή του και µάλιστα για το  
         συµφέρον του κυρίου. 
 

50 Μια άλλη σηµαντική επίδραση στην αγορά των χερσαίων µεταφορών, που τελικά λειτούργησε 
ουσιαστικά σε βάρος των αυτοκινητιστών σε µια περίοδο πτωτικής πορείας ήταν η εφαρµογή του 
Νόµου 1665/86 (ΦΕΚ Α¨ 194) περί χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σε περίοδο που δεν ήταν αποδοτική 
και υπό τους περιορισµούς πάντα του καθεστώτος των αδειών πολλοί αυτοκινητιστές έσπευσαν να 
προµηθευτούν οχήµατα, µε κόστος και µε χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση, που δεν µπορούσαν να 
αντέξουν αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό κατά πολύ τα λειτουργικά τους έξοδα. 
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Το 1980 τέθηκε σε ισχύ ο Νόµος 1073/1980 «Περί αντικαταστάσεως των 

κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως (µοτοσυκλετών) 

δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» 

(ΦΕΚ 214 
Α΄/80), ο οποίος αποτέλεσε τη συνέχεια και την εξέλιξη του Ν.∆. 531/1970. 

∆υνάµει του νόµου αυτού προβλέπεται η αντικατάσταση των Φ.∆.Χ. µε τρεις ρόδες 

(µοτοσυκλέτες) µε αντίστοιχα φορτηγά αυτοκίνητα, µικτού βάρους µέχρι τριών 

χιλιάδων (3.000) χιλιόγραµµων, για τη µεταφορά αγαθών µε την καταβολή κοµίστρου 

(άρθρο 1). Οι κύριοι και κάτοχοι ή νοµείς και κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας 

χρήσεως απαγορεύεται να παραχωρήσουν τη χρήση ή την εκµετάλλευση αυτών σε 

οποιοδήποτε τρίτο (άρθρο 4). Οι άδειες που χορηγήθηκαν µε το συγκεκριµένο νόµο 

ήταν προσωπικές και αµεταβίβαστες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

άδεια µεταβιβαζόταν είτε εν ζωή σε ένα από τα τέκνα του, µε την προϋπόθεση ότι 

κατέχει επαγγελµατική άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου, είτε µετά θάνατον σε 

έναν από τους νόµιµους κληρονόµους -σύζυγο ή τέκνο- (άρθρο 5). 

 

Η χορήγηση αδειών και το καθεστώς λειτουργίας των φορτηγών αυτοκινήτων για 

ίδια χρήση (Ι.Χ) διέπονταν τη δεκαετία του ΄70 και του ΄80 από τους νόµους 49/1968, 

Ν∆ 49/1968, Ν∆ 833/71, Β∆ 281/73 και Ν 803/78. Σύµφωνα µε τους παραπάνω νόµους 

άδεια Ι.Χ. φορτηγού χορηγείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων 

παραγωγικών και εµπορικών για ίδιο λογαριασµό, ενώ απαγορεύεται η είσπραξη 

κοµίστρου από τρίτους µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο.  

 

Τη χρονική περίοδο αυτή συνέβησαν δυο σηµαντικά γεγονότα που είχαν επίδραση  

στην προώθηση της κοινής πολιτικής των µεταφορών της ΕΟΚ (σήµερα Ευρωπαϊκή 

Ένωση), που αξίζουν ιδιαίτερης µνείας: 

 

• Η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου τον Μάιο του 1985 (απόφασή της 

υπόθεσης 13/83 της 22ας Μαΐου 1985 αριθ’ 61983CJ0013)51 επί της  

προσφυγής, που είχε κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του Συµβουλίου 

Υπουργών για την µη επαρκή προώθηση της κοινής πολιτικής των µεταφορών.  

Η απόφαση ήταν καταδικαστική για το Συµβούλιο Υπουργών και όριζε ότι 

απέτυχε να θεσπίσει τους κανόνες της Συνθήκης της Ρώµης σε ότι αφορά στην 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα τόσο των διεθνών όσο και των εθνικών 

                                                 
51http://eur-lex.europa.eu/legal-   
   content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0013&qid=1452440465791&from=EN  
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µεταφορών.  Επίσης όριζε ότι η θέσπιση των κανόνων αυτών θα πρέπει να γίνει 

σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. 

• Η κοινή σύσκεψη κορυφής των Αρχηγών των κρατών-µελών στο Μιλάνο τον 

Ιούνιο του 1985 (αµέσως µετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου), όπου παρουσιάστηκε από την Επιτροπή της ΕΟΚ η Λευκή 

Βίβλος
52 για τη δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ότι µέχρι το 1992  θα 

έπρεπε  να έχει θεσπιστεί µια ελεύθερη αγορά στο χώρο των διεθνών 

διακοινοτικών µεταφορών. 

 

Τα δύο αυτά γεγονότα είχαν σαν συνέπεια σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο των 

µεταφορών αφού στο ίδιο έτος (Νοέµβριος 1985) αποφασίστηκε η δηµιουργία 

ελεύθερης αγοράς χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς και η  κατάργηση ρυθµίσεων, που 

αλλοίωναν τους όρους του ανταγωνισµού µεταξύ των µεταφορέων των κρατών – µελών 

κλπ. 

 

 Το 1989 µε το άρθρο 5 του Π.∆. 57/89 (ΦΕΚ 28 Α/1-2-1989): «Προσαρµογή 

της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεµ. 1974, «περί προσβάσεως στο 

επάγγελµα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών 

οδικών µεταφορών όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης ∆εκ. 

1980» επέρχεται µια «τοµή» στο επάγγελµα του αυτοκινητιστή.  Σύµφωνα µε το άρθρο 

5 του παραπάνω Π∆ ο όρος αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «οδικός µεταφορέας 

εµπορευµάτων»53.  

 

Παρατηρήθηκε υφαρπαγή µεταφορικού έργου από τους ∆.Χ. µεταφορείς, 

γεγονός που οφείλεται και στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό Ι.Χ. φορτηγών, αφού 

ακόµα και όταν διαλυόταν µια επιχείρηση, οι παλιές άδειες, που είχαν εκδοθεί για 

λογαριασµό της δεν αποσύρονταν, αλλά χρησιµοποιούνταν από τρίτους. Για τη 

διόρθωση των προβληµάτων θεσπίστηκε ο νόµος 1959/91.  

 

 

                                                 
52 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24007&from=EL 
53 Από το σηµείο αυτό στην παρούσα εργασία παύει να αναφέρεται ο όρος αυτοκινητιστής και 
αντικαθίσταται µε τον όρο “οδικός µεταφορέας εµπορευµάτων”. 
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Το 1991, επίσης, µε την ψήφιση του Νόµου 1959/91 «Για τις οδικές µεταφορές, 

τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ123Α΄/91), ο έλληνας νοµοθέτης επιχείρησε 

να κωδικοποιήσει όλες τις σχετικές διατάξεις54 που ρύθµιζαν έως τότε τις οδικές 

µεταφορές µε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.). Σύµφωνα µε το νόµο 

αυτόν κατά τις µεταφορές µε Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι 

παρακάτω όροι: 

 

•  Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον 

επαγγελµατία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχτεί, µετατραπεί, ή επισκευασθεί απ’ αυτήν 

ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών 

αναγκών τους. 

 

• Οι µεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελµατία. 

 

• Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελµατία ή από 

προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελµατία οδηγό, που έχει προσληφθεί µε 

σχέση εξηρτηµένης εργασίας. Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο µικτού βάρους 

κάτω των 4.000 χιλιόγραµµων µπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω 

περιπτώσεων και από µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του. Επιπλέον οι 

άδειες για ίδιο λογαριασµό (Ι.Χ.) διακρίνονται σε επαγγελµατικές (για οχήµατα 

µικτού βάρους µέχρι 4.000 χιλιόγραµµα), σε αγροτικές (για οχήµατα µικτού 

βάρους µέχρι 4.000 χιλιόγραµµα), και σε επαγγελµατική ή αγροτική (για 

οχήµατα µικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραµµων).   

 

Στο σηµείο αυτό σηµαντικό είναι να σηµειωθεί και το εξής σε ό,τι αφορά στα 

φορτηγά ιδιωτικής χρήσης:  

 

Η απαγόρευση στα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης  να εκτελούν µεταφορά προϊόντων 

τρίτων ή να υπενοικιασθούν σε τρίτους, συνεπάγεται µη αποτελεσµατική αξιοποίηση 

της χωρητικότητας, διάνυση «κενών» χιλιοµέτρων κατά την επιστροφή από το σηµείο 

εκφόρτωσης ή υποαπασχόλησή τους για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ιδιαίτερα όταν η 

                                                 
54 Οι διατάξεις που ρύθµιζαν το καθεστώς λειτουργίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ήταν τα  άρθρα  
   13 του νόµου 2367/1953 (ΦΕΚ Α΄82), Ν.∆.49/1968, Ν.∆. 833/71, Β.∆. 281/73 και Ν. 803/78. 
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επιχείρηση, που τα κατέχει λειτουργεί εποχιακά. Η αποδοτικότητα λοιπόν των 

ρυθµίσεων, που προσδιορίζουν τη λειτουργία του κλάδου στην Ελλάδα είναι κατά 

κανόνα πολύ χαµηλή. 

 

Με βάση το Νόµο αυτό (άρθρο 14) επιτρέπεται οι µεµονωµένοι οδικοί µεταφορείς, που 

εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, να θέτουν σε 

κυκλοφορία για κάθε ρυµουλκό όχηµα ∆.Χ. ή ελκυστήρα ∆.Χ., που κατέχουν µέχρι και 

δύο ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα αντίστοιχα. Για τα οχήµατα αυτά 

εκδίδονται αυτοτελείς άδειες κυκλοφορίας.55  

Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 431/1995 (ΦΕΚ 245Α΄/95) προσαρµόστηκε η Ελληνική 

νοµοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/106 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης 

∆εκεµβρίου 1992 «θέσπιση κοινών κανόνων για ορισµένες συνδυασµένες 

εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των Κρατών - µελών» (ΕΕL 368/38/17.1.1992). 

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η διάταξη, σύµφωνα µε την οποία απελευθερώνονται οι 

συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ της Ελλάδος και των λοιπών Κρατών 

- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καθεστώς των ποσοστώσεων ή των αδειών 

(άρθρο 3).  

 
Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στην Ευρώπη είχε προξενήσει 

σηµαντικές ανακατατάξεις στην αγορά των οδικών µεταφορών. Οι ιδιοκτήτες Φ∆Χ 

εκµεταλλεύτηκαν άριστα την µη διέλευση από τα τελωνεία. Γνωρίζοντας την φύση και 

τον όγκο του φορτίου που τους παρέδιδε ο διαµεταφορέας  ή ο εντολέας56 φρόντιζαν να 

έρθουν σε επικοινωνία µε άλλους πελάτες τους διαθέτοντας τον όγκο ή το βάρος που 

υπολείπονταν  να φορτωθεί ακόµα στο όχηµά τους. Προσφέροντας  πολύ χαµηλές τιµές 

για το χώρο αυτό κατόρθωναν να κερδίζουν µικρά φορτία στα πρώτα στάδια της 

ελεύθερης διέλευσης συνόρων της Ε.Ε. Φθάνοντας στην Ελλάδα ξεφόρτωναν πρώτα τα 

δικά τους φορτία και ύστερα παρέδιδαν στο πρακτορείο ή τον πελάτη, που τους είχε 

ναυλώσει ως πλήρες φορτηγό.  Τα οφέλη ήταν περισσότερα σε σχέση µε τις δυσµενείς 

επιπτώσεις, που είχε στην αγορά των χερσαίων µεταφορών η ενέργεια αυτή. Οι τιµές 

πιέστηκαν προς τα κάτω και έτσι οι πελάτες των µικρών φορτίων είχαν πλέον την 

απαίτηση από τα πρακτορεία µεταφορών να προσφέρουν παραπλήσιες τιµές. Αυτό 
                                                 
55  Υπουργική Απόφαση Β2/29544/5349/1991 για τη «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ρυµουλκουµένων   
     ή ηµιρυµουλκουµένων οχηµάτων σε µεταφορικές επιχειρήσεις και µεµονωµένους µεταφορείς» 
56 Ο εντολέας είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο που συµµετέχει στη διενέργεια της µεταφοράς (τα άλλα 
πρόσωπα είναι ο προµηθευτής, ο αποστολέας, ο µεταφορέας, ο παραλήπτης και ο αγοραστής). Πρόκειται 
για τον πληρωτή του κοµίστρου και για το λόγο αυτό το µεταφορικό µέσο κινείται κάτω από τις εντολές 
του. Είναι ενδεχόµενο στη σύµβαση µεταφοράς να δηλώνεται και ως αποστολέας ή και ως παραλήπτης. 
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όµως λειτούργησε αντίστροφα, γιατί µειώθηκαν τα κόµιστρα αισθητά προς τα κάτω, σε 

βάρος τόσο των οδικών µεταφορέων όσο και των πρακτόρων.  (Κακατσάκης, 2006)  

 

Το 2001, µε το Π.∆. 346/200157 (ΦΕΚ Α 233/11-10-2001) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του 

Συµβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων 

και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων 

τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των 

µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών» (ΦΕΚ 

233A’/01) έγινε προσπάθεια να εναρµονιστεί η ελληνική νοµοθεσία προς την 

αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω Π.∆., το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων 

περιλαµβάνει τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης, η οποία εκτελεί µεταφορά 

εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων, είτε µε όχηµα µε κινητήρα, είτε µε συνδυασµό 

οχηµάτων (άρθρο 2).  

Ως επιχείρηση ορίζεται «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που ασκεί κερδοσκοπική 

ή µη δραστηριότητα, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική 

προσωπικότητα, που ασκεί κερδοσκοπική ή µη δραστηριότητα, καθώς και κάθε 

δηµόσιος οργανισµός, που έχει ιδία νοµική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή 

έχουσα νοµική προσωπικότητα» (άρθρο 2). Για πρώτη φορά αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ένα φυσικό πρόσωπο ή µία επιχείρηση, που 

επιθυµεί να ασκήσει το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων 

και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

 

• Να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας, δηλαδή να µην έχει τελέσει συγκεκριµένες 

αξιόποινες πράξεις, (φορολογικές ή άλλες παραβάσεις ή ποινικά αδικήµατα). 

 

• Να διαθέτει την κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια, δηλαδή ένα κεφάλαιο 

κίνησης ύψους 9.000 € (για το πρώτο αυτοκίνητο και επιπλέον 5.000 € για κάθε 

πρόσθετο), που θα  αποδεικνύεται µε µια βεβαίωση της τράπεζας (άσχετα αν 

                                                 
57 Το Π∆ 346/01 κατήργησε το Π∆ 57/89 (ΦΕΚ 28 Α/1-2-1989): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης 
Νοεµβρίου 1974, “περί προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των 
εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης 
∆εκ. 1980. 
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στην πραγµατικότητα µετά από 10 λεπτά έκαναν ανάληψη του ποσού για να το 

επιστρέψουν στον κάτοχο, που τους διευκόλυνε). Σε αντίθεση, όµως, µε τις 

υπόλοιπες Κοινοτικές χώρες στην Ελλάδα δεν διευκρινίστηκε η σχέση (αλλά 

και η αξία) της οικονοµικής αξιοπιστίας µε την ύπαρξη του λογαριασµού αυτού 

από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών. Στις κοινοτικές µεταφορικές 

επιχειρήσεις αναγράφεται (ο λογαριασµός) στα στοιχεία (φορτωτικές) του 

επαγγελµατία και οι πελάτες εξοφλούν τα κόµιστρα µε εµβάσµατα σε αυτόν το 

λογαριασµό, αλλά και το κράτος εισπράττει οφειλές αν καταστούν 

ληξιπρόθεσµες. Στην Ελλάδα τον λογαριασµό αυτόν δεν τον ξέρει ούτε ο 

επαγγελµατίας αυτοκινητιστής που τον άνοιξε (Κακατσάκης, 2006).  

 

• Να πληροί την προϋπόθεση της επαγγελµατικής επάρκειας (άρθρο 3). Όσον 

αφορά στην επαγγελµατική επάρκεια των υποψηφίων οδικών µεταφορέων, 

αυτοί πρέπει να έχουν φθάσει στο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων, 

που είναι αναγκαίο, για να διευθύνουν µια επιχείρηση µεταφορών (άρθρο 16). 

Στην πραγµατικότητα όµως οι γνώσεις αυτές απευθύνονται σε υπαλλήλους 

µεταφορικών εταιριών και σε οδηγούς Φ∆Χ παρά σε επιχειρηµατίες µεταφορών  

και αυτό γιατί λείπει ο τρόπος επιχειρηµατικής σκέψης (µέτρηση κόστους κλπ.)  

ή ο τρόπος, που πρέπει να ενεργούν οι µεταφορείς προκειµένου να 

συνεργαστούν οι εταιρίες τους. Επαγγελµατική ικανότητα για το σύγχρονο 

µεταφορέα είναι να διαπραγµατεύεται χωρίς µεσάζοντες και να το εκτελεί µε το 

δικό του όχηµα. Για την απόκτηση της επαγγελµατικής επάρκειας οι υποψήφιοι 

µεταφορείς έχουν υποχρέωση να φοιτήσουν σε ειδικά αναγνωρισµένες σχολές 

επαγγελµατικής κατάρτισης µεταφορέων (ΣΕΚΑΜ). Τέτοιες σχολές έχουν 

πλέον ιδρυθεί πολλές στην Ελλάδα, ωστόσο το έργο της κατάρτισης που 

επιτελούν δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ από την αρχή της εφαρµογής του µέτρου, 

ήτοι από το 1992 ενώ αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η παρεχόµενη από αυτές 

επαγγελµατική κατάρτιση περιορίζεται στην εκµάθηση ενός απαρχαιωµένου 

ερωτηµατολογίου, το οποίο έχει συντάξει το ΥΠΟΜΕ∆Ι προ πολλών ετών και 

ότι η κατάρτιση αυτή δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο περιεχόµενο, που η 

νοµοθεσία ορίζει.  

 

Επίσης, προβλέπεται η τήρηση Μητρώων Μεταφορέων (άρθρο 8) και επιτρέπεται η 
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εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών φυσικών προσώπων ή εταιριών, 

προερχόµενων από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκούν δραστηριότητα 

σχετική µε οδικές µεταφορές εµπορευµάτων ή επιβατών (άρθρο 10). 

 

Το 2006 εκδόθηκε ο Νόµος 3446/2006 «Για την οργάνωση και λειτουργία 

αρχών ελέγχου για την κυκλοφορία των οχηµάτων – Ρυθµίσεις για τις επιβατικές 

µεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49Α’/06). Αναλυτική αναφορά  σχετικά µε τον 

νόµο αυτό γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο. 

 

2.4.5 Περίοδος από το 2010 έως σήµερα 

 

Το 2010  και µετά από 34 χρόνια εφαρµογής του βασικού νόµου για τις 

χερσαίες οδικές εµπορευµατικές µεταφορές,  ο  νόµος 383/76 καταργείται. Όλα αυτά τα 

χρόνια το κλείσιµο του  επαγγέλµατος έβλαψε κατά κύριο λόγο τους ίδιους τους  

οδικούς µεταφορείς (πρώην αυτοκινητιστές), αφού υπό την προστασία που 

απολάµβαναν στο κλειστό τους επάγγελµα χάθηκε πολύτιµος χρόνος προκειµένου να 

προσαρµοστούν στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς.  Το γεγονός ότι πέρασαν πολλά 

χρόνια και δεν εκτιµήθηκαν από το κράτος αλλά και τους ίδιους τους οδικούς 

µεταφορείς) οι επιπτώσεις από τις διεθνείς αλλαγές στο οικονοµικό και πολιτικό 

επίπεδο (Νοµισµατική Ένωση, ένταξη βαλκανικών χωρών στην ΕΕ, εµπορευµατικές 

ροές από την Ανατολή, συνέπειες εκδηµοκρατισµού των Ανατολικών χωρών) άφησαν 

ένα µεγάλο οργανωτικό κενό, που στέρησαν την εξωστρέφεια από τις µεταφορικές 

επιχειρήσεις, σε αντίθεση µε άλλους Ευρωπαίους, που στράφηκαν σε νέες αγορές και 

νέες υπηρεσίες (Σιαµάς, Μπαλκάµος, 2010). 

 

Όπως προέκυψε από τη µελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών), ως αποτέλεσµα της κλειστής αγοράς φορτηγών ∆.Χ. αναφέρεται η 

υποχώρηση του µεριδίου των Ελλήνων µεταφορέων στις εθνικές µεταφορές από 84,4% 

σε 78,8% (1990 - 2000), τη στιγµή, που στην Ε.Ε.-15 παρουσιάζεται µέση ετήσια 

αύξηση 5,7% έναντι 3,8%. Το χρονικό διάστηµα 1990 - 2005, ο στόλος των βαρέων 

οχηµάτων στην Ελλάδα κατέγραψε σηµαντική άνοδο µε ετήσιο ρυθµό 3,4%, µε 

αποτέλεσµα ο αριθµός των βαρέων οχηµάτων να αυξηθεί από 142.947 το 1990 σε 

237.215 το 2005, αύξηση 65,9%. Από το σύνολο του στόλου, το 85% ήταν Ι.Χ. και 



 
 

69 
 

 
 

µόνο το 15% ήταν ∆Χ. Μάλιστα, ο αριθµός των οχηµάτων ∆.Χ. παρέµεινε σταθερός 

για πάνω από 25 χρόνια, αν και όπως ανέφερε η µελέτη  στην περίοδο 1988 - 2000 

σηµειώθηκε αύξηση 55% στο µεταφορικό έργο. Στο τέλος του 2005, η µέση ηλικία του 

στόλου ήταν 17,9 έτη. (ΙΟΒΕ, 2010) 

 

Σήµερα η χώρα βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Οι ιδιωτικές και δηµόσιες 

επενδύσεις περιορίστηκαν σηµαντικά. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

διογκώθηκε σηµαντικά.  Πέρα από την κρίση ελλείµµατος και χρέους, η χώρα 

αντιµετωπίζει προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητά της.  Μέσα στις δύσκολες 

αυτές συνθήκες ο νέος νόµος  Ν 3887/10 θα αποτελεί το πλαίσιο που θα καθορίζει το 

µέλλον των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών.   

 

Έχουν περάσει πέντε χρόνια εφαρµογής του και έχει πετύχει ελάχιστα σε σχέση µε 

αυτά που στην αιτιολογική έκθεση58 αναφέρονται και ήτοι: «η ελεύθερη πρόσβαση στο 

επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, ο εξορθολογισµός, ο εκσυγχρονισµός και η 

ανάπτυξη του κλάδου των εµπορευµατικών µεταφορών στη χώρα µας, όπως επίσης και 

ότι οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές να καταστούν αφ’ ενός βιώσιµες και αφ’ 

ετέρου ανταγωνιστικές».  

 

Ένας από τους βασικούς άξονες του νόµου είναι η απελευθέρωση του αριθµού 

των χορηγούµενων αδειών Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων (όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 

έκθεση). ∆ηλαδή, η απελευθέρωση του επαγγέλµατος του µεταφορέα, ενός 

επαγγέλµατος που είναι προσβάσιµο µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 881/199259 

(που θεωρητικά έπρεπε να ισχύει και στη χώρα µας), όπως αυτός αντικαταστάθηκε από 

τον Κανονισµό 1072/2009, αλλά και η οργάνωση των οδικών µεταφορέων σε 

µεταφορικές εταιρίες (πέµπτη προσπάθεια του Κράτους να τους  οργανώσει, 

προηγήθηκαν οι κοινές διευθύνσεις, ΟΥΝΡΑ  τα ΚΤΕΦΑ και οι ΙΜΕ-ΕΠΕ). 

 

• Στο πρώτο άρθρο (σκοπός και αρχές οργάνωσης) αναφέρεται ότι: «το 

κράτος χαράσσει την πολιτική στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές ….»  

µιας µάλλον περιττής αναφοράς, δεδοµένου ότι η χώρα ανήκει στην 

                                                 
58 Α. Γενικό Μέρος Α.1 της Αιτιολογικής Έκθεσης στο σχέδιο νόµου «Οδικές εµπορευµατικές 
µεταφορές». 

 
        59 πρόσβαση στο επάγγελµα του µεταφορέα, σε οποιονδήποτε που θα εκτελεί διεθνείς οδικές   
        εµπορευµατικές µεταφορές. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση (µε κοινή αγορά) και η χάραξη της πολιτικής στον τοµέα 

αυτόν έχει ήδη ασκηθεί µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 561/74, τον Καν 881/92, 

µε τη Λευκή Βίβλο της ΕΕ (το 2001) και  µε τους Κανονισµούς ΕΕ 

1071/2009, 1072/2009 και 1073/200960. ∆εν µπορεί δηλαδή ο σκοπός, που 

αναφέρει ο Έλληνας νοµοθέτης να είναι άλλος από αυτόν, που έχει ήδη 

προσδιορίσει και θέσει ο Κοινοτικός νοµοθέτης.  

 

• Στο δεύτερο άρθρο (ορισµοί και κατηγορίες) αναφέρεται ότι «Φορτηγό 

∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ)»  είναι ένα όχηµα, το οποίο είναι εφοδιασµένο µε 

άδεια, που του επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές 

µεταφορές, ορισµός που έρχεται  σε αντίθεση µε τον Κανονισµό ΕΕ 

(Κανονισµός ΕΕ 1072/09) όπου δεν απαιτεί ένα όχηµα  που βρίσκεται στην 

κατοχή και στην εκµετάλλευση µιας µεταφορικής επιχείρησης να έχει άδεια 

ως δηµόσιας χρήσης. Σύµφωνα µε το εδάφιο 4 παρ 5 άρθρο 1 (Κανονισµός 

ΕΕ 1072/09): «η µεταφορά εµπορευµάτων µε µηχανοκίνητα οχήµατα γίνεται 

µε τα οχήµατα που µεταφέρουν τα εµπορεύµατα να ανήκουν στην 

επιχείρηση ή έχουν αγορασθεί από αυτήν επί πιστώσει ή έχουν µισθωθεί 

εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούν τους όρους, που 

προβλέπει η οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων 

οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές». Σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό δεν υφίσταται διάκριση φορτηγών (άρα και αδειών) σε 

εθνικών και διεθνών. Επιπλέον ο ορισµός έχει µια προσωρινότητα (για µια 

δεκαετία) αφού σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 οι υφιστάµενες 

άδειες Φ.∆.Χ. µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών µε τη λήξη της 

µεταβατικής περιόδου. (Αγγελίδης, 2010). 

 

•  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 (µεταφορικές εταιρίες), «επιτρέπεται η σύσταση 

µεταφορικών εταιρειών µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µε σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, 

νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών, για µία ή περισσότερες από τις 

                                                 
60 1071/09 ∆ηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/51 (14/11/2009) 
    1072/09 ∆ηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27/003L  (14/11/2009) 
    1073/09 ∆ηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 88/003L ( 14/11/2009) 
    881/92 ∆ηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 (9/4/92) 
    561/74 Official Journal of the European Communities No L 67/ 17 (9/ 3/74) 
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κατηγορίες αυτές» και επεξηγείται µε την αριθµό Β1/ 53534/5213/19-11-

2010 εγκύκλιο της του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: 

«Ίδρυση µεταφορικών εταιριών - Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου 

3887/2010 οι   εταιρίες, που µπορούν να συστήνονται και να λειτουργούν ως 

µεταφορικές µε την    έναρξη ισχύος του νόµου είναι νοµικής µορφής Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε.». Παραλείπει να αναφέρει την πιο σηµαντική µορφή, αυτή της 

ατοµικής επιχείρησης. 

 

• Με την παρ 2 του άρθρου 3 αναγνωρίζει πλέον άµεσα την άυλη υπεραξία 

των κατόχων των αδειών Φ∆Χ, που µέχρι τότε ίσχυε µόνο µε βάση την 

συναλλακτική πρακτική. 

 

• Μια πραγµατικότητα, που προέκυψε µε το νόµο αυτό ήταν το ότι µε το 

καθεστώς της σταδιακής µείωσης της εµπορικής αξίας της άδειας 

αναγνωρίζεται από το κράτος ότι οι οδικοί µεταφορείς έχουν υποστεί 

οικονοµική ζηµιά. Από την άλλη, όµως, τους υποχρεώνει να συστήσουν 

υψηλού κόστους εταιρίες.  

 

• Με το άρθρο 12 ορίζεται το ύψος της οικονοµικής εισφοράς61 για την 

έκδοση άδειας, αποτελώντας δηµόσιο έσοδο προοριζόµενο για έργα 

υποδοµής, οδικής ασφάλειας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης των 

εµπορευµατικών µεταφορών.  

 
• Στο άρθρο 13 καθιερώνεται η υποχρέωση της µεταφορικής επιχείρησης για 

εξασφάλιση της αποκατάστασης κάθε ζηµίας του φορτωτή για την οποία 

ευθύνεται ο µεταφορέας.  Σε µια µεταφορά, όµως ο φορτωτής δεν είναι 

απαραίτητο να είναι και αποστολέας, αλλά µπορεί να είναι µια άλλη εταιρία 

(π.χ. εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics). Επιπλέον κατά την 

πραγµατοποίηση µιας συµφωνίας για  µεταφορά η ανάληψη του κινδύνου 

αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας και µπορεί να αναληφθεί ή από τον 

αποστολέα ή από τον παραλήπτη. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι 

δυστυχώς πρόκειται για την επανάληψη ίδιας και ανενεργούς διάταξης  του 

άρθρου 15 του νόµου 383/76. Στη συνέχεια το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε 

                                                 
61 Το ποσό ορίστηκε στις 18.000€, ποσό µάλλον απαγορευτικό, όταν ένας υποψήφιος µεταφορέας µπορεί 
να αγοράσει άδεια από την αγορά µε µικρότερο κόστος. 
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µε το άρθρο 116 παρ. 3 νόµου 4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012, µε το οποίο 

ορίστηκε το ποσό των 60.000 ευρώ ως το υποχρεωτικό ελάχιστο όριο 

ασφάλισης της αστικής ευθύνης του µεταφορέα.  

• Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι εντός δέκα ετών από τη λήξη της µεταβατικής 

περιόδου του νόµου, όλες οι άδειες Φ∆Χ µετατρέπονται σε Άδειες Οδικών 

Μεταφορών.  

 

• Η ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) των ΑΕ και 

ΕΠΕ είναι µια πολύ σηµαντική και προς την σωστή κατεύθυνση για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφού ποτέ στο παρελθόν δεν είχε επιδιωχθεί 

κάτι ανάλογο. 

 

• Η έκδοση αδειών κυκλοφορίας για φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης 

προβλέπεται  αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία 

εκποµπών EURO IV ή EURO V ή µεταγενέστερων οδηγιών. Πρόκειται 

ασφαλώς για µια ορθή και επιβεβληµένη περιοριστική διάταξη µε στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα 

επιβαρύνουν κατά 71% µε την εκποµπή σωµατιδίων σε σχέση µε τα άλλα 

µέσα µεταφοράς.  Η εκποµπή σε οξείδια του αζώτου ανέρχεται σε 40%. Από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παρόλο που αντίκειται στον αθέµιτο 

ανταγωνισµό των µέσων µεταφοράς) δεν συµπεριέλαβε στα προγράµµατα 

MARCO POLO I και ΙΙ62 για την επιδότηση των µέσων µεταφοράς. 

 

• Με το άρθρο 11 (κόµιστρα εµπορευµατικών µεταφορών) καταργείται η 

υποχρεωτική επιβολή του ύψους των κοµίστρων, που αφορούν στις εθνικές 

µεταφορές, αφού για τις διεθνείς µεταφορές δεν επιτρέπονταν ο καθορισµός 

τους ήδη  από το έτος 1992. Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη, ίσχυαν τα 

αµφιοριακά κόµιστρα. Ήταν αυτά πού καθόριζαν ανώτατα και κατώτατα 

όρια τιµών η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών ορίων συνιστούσε το 

περιθώριο διαπραγµάτευσης του αµφοριακού κοµίστρου.   

                                                 

62 Το πρόγραµµα Μarco Polo ξεκίνησε το  και εφαρµόστηκε έως το 2006. Ακολούθησε το Marco Polo II 
(2007-2013). Στόχο είχε την προώθηση «πράσινων» µεθόδων µεταφοράς στην Ευρώπη, µε γνώµονα το 
περιβάλλον, Και τα δύο προγράµµατα κρίθηκαν αναποτελεσµατικά και ενσωµατώθηκαν στα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (Trans-European Transport Network (TEN-T). 
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Στην πράξη, και µετά από 5 χρόνια εφαρµογής, αποδείχτηκε ότι ο 

συγκεκριµένος νόµος ενίσχυσε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (έγκριση και άδεια από 

το Υπουργείο, εκτιµητικές επιτροπές, έκδοση αδειών από υπηρεσίες µεταφορών κλπ,) 

και κινήθηκε στην αντίθετη πλευρά από αυτή της απλοποίησης των διαδικασιών και της 

απελευθέρωσης του επαγγέλµατος. Επίσης στην προσπάθεια να εναρµονιστεί µε το 

νοµικό πλαίσιο της ΕΕ έχει υποπέσει σε κάποιες αστοχίες. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 

πολλές διευκρινιστικές εγκύκλιοι επί του νόµου, αλλά στην πράξη ελάχιστες είναι οι 

νέες άδειες που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών, γεγονότα που 

καταδεικνύουν ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν κατόρθωσε να δηµιουργήσει ένα 

σύγχρονο σύστηµα χορήγησης αδειών. 
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ΜΕΡΟΣ Β: Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  

 

1.1  Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί στην Ελλάδα 

 

Ως σύστηµα ελέγχου των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών, εννοούµε µια 

µεθοδολογικά τυποποιηµένη, και τεκµηριωµένη διαδικασία, η οποία συνίσταται στην 

οδική ασφάλεια, στη προστασία του περιβάλλοντος και του θεµιτού ανταγωνισµού, ενώ 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός συνολικού προγράµµατος πρόληψης
63. 

Η κρατική εποπτεία των χερσαίων µεταφορών, ασκείται µε τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς και αφορά τους χρήστες φορτηγών ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, 

λεωφορείων και επιβατικών δηµόσιας χρήσης, τα οχήµατα επαγγελµατικής χρήσης, 

αλλά και τις µεταφορικές επιχειρήσεις . Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, καταγράφεται η 

ιστορική αναδροµή των ελεγκτικών µηχανισµών στη χώρα µας και της κείµενης 

νοµοθεσίας τους. 

 

Νοµοθεσία: οι αρχικές ρυθµίσεις  

 

Η έννοια των ελέγχων στο εσωτερικό της χώρας για τους µεταφορείς 

εφαρµόζεται από το 191464.  Έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα διενεργούσαν και 

βεβαίωναν παραβάσεις οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Φορτηγών 

Αυτοκινήτων (ΥΕΦΑ)65, ο Οικονοµικός  Έφορος, ο Νοµάρχης, οι Αστυνοµικές και οι 

Τελωνειακές Αρχές 66. 

                                                 
63 Σε πολλές χώρες ποσοτικοποιούν τα οφέλη από τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, και  αναγνωρίζεται 
ότι το σύνολο των µµακροπρόθεσµων ωφελειών από τη µµείωση των ατυχηµάτων αντιστοιχεί σε 
πολλαπλάσιο του κόστους των ελέγχων. 
 
64 Νόµος 146/1914: Περί αθεµίτου ανταγωνισµού. 
65 Σκοπός της ΥΕΦΑ ήταν  η µελέτη και η υπόδειξη των κατάλληλων µέτρων για την καλύτερη 
διακίνηση των φορτωτικών εγγράφων, η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων, η εποπτεία στην 
έκδοση των εγγράφων,  ο έλεγχος κάθε φορτηγού αυτοκινήτου σε σχέση µε τις φορτωτικές, το κανονικό 
βάρος του φορτίου και γενικά ο διοικητικός έλεγχος των τίτλων εκµετάλλευσης των αυτοκινήτων και η 
επιβολή κυρώσεων.  
66 Παρ. 4 άρθρου 9 Ν.∆ 2512/53 (ο πρώτος κώδικας οδικής κυκλοφορίας.  Ακολούθησαν  τροποποιήσεις  
το 1977, 1992, 1999, 2007, 2013 και 2014). 
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 Στο άρθρο 32 του νόµου 4841/30 (ΦΕΚ Α 260/31-7-1930): «Περί αυτοκινήτων, 

κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών», αναφέρεται: «Οι επί του ελέγχου 

της κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων τεταγµένοι υπό του υπουργείου της 

Συγκοινωνίας ανώτεροι τεχνικοί υπάλληλοι της ∆ιευθύνσεως Σιδηροδρόµων του 

Υπουργείου τούτου ενασκούσιν αυτοδικαίως αστυνοµικά καθήκοντα και δικαιώµατα». 

Με τα άρθρα 41, 42 και 43 του νόµου προβλέπονταν οι ποινικές κυρώσεις. 

 Το 1936 κατασκευάζονται οι πρώτες γεφυροπλάστιγγες σε οδικούς κόµβους  

και ορίζεται µε το άρθρο 13 του Α.Ν. 412/36 (ΦΕΚ Α 566/30-12-1936): «Περί της δια 

µηχανοκινήτων µέσων εκµεταλλεύσεως υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών» ότι τον 

έλεγχο των φορτηγών θα εκτελεί ένας αστυνοµικός και ένας δηµοτικός ή κοινοτικός 

υπάλληλος  (αργότερα ονοµάστηκαν συνεργεία ελέγχου υπερφορτώσεως των φορτηγών 

αυτοκινήτων)67.  

 Το 1962 µε το Ν∆ 4233/62 από τις αστυνοµικές κυρίως αρχές όταν τα οχήµατα 

διέρχονταν από τους σταθµούς διοδίων και τα φυλάκια ζυγίσεως (γεφυροπλάστιγγες) 

επιβάλλονταν ποινές όταν διαπιστώνονταν παράβαση µετά από έλεγχο του ταχογράφου 

µε τον οποίο ήταν εφοδιασµένο κάθε αυτοκίνητο άνω των 3,5 τόνων. Υπεύθυνος για 

την υπερφόρτωση του οχήµατος (άνω του 2%) πέραν του ιδιοκτήτη ορίστηκε και ο 

οδηγός µε αφαίρεση τόσο των στοιχείων κυκλοφορίας όσο και της άδειας οδήγησης 

(Ν∆ 4535/66 άρθρο 6). 

 

To 1973 µε το Β. ∆. 126/73 (ΦΕΚ Α 37/12-2-1973): Περί µεγίστων ορίων 

διαστάσεων και βαρών των αυτοκίνητων οχηµάτων και ελέγχου αυτών στο άρθρο 2 

αναφέρεται: «Ο έλεγχος των εν κυκλοφορία οχηµάτων όσον αφορά τας διατάξεις περί 

ωφελίµου φορτίου, ολικού µικτού βάρους και των επιτρεποµένων κατ' άξονα 

επιβαρύνσεων, διεξάγεται υπό των αρµοδίων κατά νόµον οργάνων του Υπουργείου 

Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπό Κινητών Κλιµακίων Ελέγχου 

(περιπόλων) συνιστώµενων εξ οργάνων των αρµοδίων Υπηρεσιών ή υπό οργάνων της 

Χωροφυλακής ή Αστυνοµίας Πόλεων, εις α ήθελεν ανατεθεί η άσκησις αστυνοµικών 

καθηκόντων σχετικών µε την κυκλοφορίαν και την τεχνικήν αστυνοµίαν των δηµοσίων 

οδών, ή οργάνων οριζοµένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών».  

                                                 
67 Παρ. δ και ε αριθ. ΣΤ/153353/64/24 Ιουλ./11 Αυγ. 1964 (ΦΕΚ Β΄317): Περί του τρόπου καθορισµού 
του Μεγίστου Μικτού Βάρους, του Αποβάρου και του Ωφέλιµου Φορτίου των φορτηγών εν γένει 
αυτοκινήτων και ελέγχου αυτών. 



 
 

76 
 

 
 

Ακολουθούν ο νόµος 383/76 (ΦΕΚ 182 Α) «Περί διενεργείας εµπορευµατικών 

µεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων» 

(άρθρο 14: «Ποινικαί Κυρώσεις»), και ο Νόµος 1010/1980 (ΦΕΚ Α` 30):  «Περί 

ρυθµίσεως θεµάτων τινών διεθνών οδικών   µεταφορών» στο άρθρο 2, (που 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Νόµου 1959/91). 

 

Το 1977 η διενέργεια του ελέγχου του υπέρβαρου φορτίου των φορτηγών αυτοκινήτων 

µε το Π.∆. 1161/77 (ΦΕΚ Α΄380/14-12-1977) ανατίθεται στα κινητά κλιµάκια ελέγχου 

των αρµόδιων υπηρεσιών. 

 Με την ΚΥΑ µε αριθµό Μ.1756/243/81 (ΦΕΚ-221 Β/15-4-1981): Περί 

αναθέσεως του ελέγχου και της εποπτείας εφαρµογής των διατάξεων του  νόµου 

2367/53, ο έλεγχος και η εποπτεία της εφαρµογής ανατέθηκαν σε συνεργεία 

συνιστώµενα από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και Συγκοινωνιών και από 

Αστυνοµικούς. 

 

 Το 1993 για την εφαρµογή του νόµου 1959/91 (ΦΕΚ Α 123 - ∆ιορθ. Σφαλµ. στο 

ΦΕΚ Α΄ 131 /29-8-91): Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις, 

που αφορούσε την διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας σε φορτηγά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης, εκδόθηκε η Α2/26718/5543/17 Φεβρ./5 Μαρτ. 1993 (ΦΕΚ Β΄131 – 

∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ 255 Β΄/12-4-93): ∆ιοικητικά πρόστιµα και ποινές στους 

παραβάτες των διατάξεων του άρθρ. 3 του νόµου  1959/91 (Α΄ 123),  όπου µε το  άρθρο 

4 προβλέπονταν  η σύσταση και η λειτουργία των κινητών µικτών κλιµακίων ελέγχου, 

ο καθορισµός των απαιτούµενων κατά περίπτωση εγγράφων, ο τρόπος επιβολής ποινών 

και η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων για τους παραβάτες των 

διατάξεων του άρθρ. 3 του νόµου 1959/91 (ΦΙΧ αυτοκίνητα). 

 

Το 1997, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόµου 2465/9768 (ΦΕΚ 28 

Α΄), ανατέθηκε στο Σ∆ΟΕ, στις Λιµενικές, Τελωνειακές και Αστυνοµικές Αρχές, στις 

υπηρεσίες Μεταφορών και ΚΤΕΟ των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  ο έλεγχος της 

εφαρµογής της νοµοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών 

                                                 
68 Καταργήθηκε µε το άρθρο 37  παρ.1 του νόµου 2800/2000 (Φ.Ε.Κ τ. Α΄ 41/29-2-2000) 
"Αναδιάρθρωση   Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας 
και άλλες διατάξεις". 
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φορτηγών οχηµάτων ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης που διενεργούν εµπορευµατικές 

µεταφορές. 

 

Νοµοθεσία: οι πρόσφατες ρυθµίσεις 

 

Το 1999 εκδόθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα    256/1999 (ΦΕΚ Α' 209 

11.10.1999): «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών 

στον τοµέα του ελέγχου των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

 

To 2000 δυνάµει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης του εδαφίου 2 της παρ. 4 του 

άρθρου 5 του νόµου 2801/0069 εκδόθηκε η µε αριθµό Γ5/29480/2304/01   (ΦΕΚ Β΄ 

614) Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έλεγχοι της νοµιµότητας και ασφάλειας της 

κυκλοφορίας και των εκποµπών καυσαερίων όλων των οχηµάτων, ελληνικών και 

αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στην χώρα, αρµόδια όργανα, διαδικασία είσπραξης 

προστίµων και συναφή θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 4 και 

άρθ. 8, παρ. 5 του Ν. 2801/ 2000» µε σκοπό την διενέργεια προληπτικών ελέγχων 

εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τη νόµιµη κυκλοφορία των ελληνικών 

και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης καθώς και των 

διενεργουµένων µε αυτά µεταφορών µε στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.   

 

Αρµόδια όργανα για τους ελέγχους ορίστηκαν: α) Το Σ.∆.Ο.Ε για όλη την 

επικράτεια. β) Οι λιµενικές και τελωνειακές αρχές στη περιοχή δικαιοδοσίας τους γ) Οι 

αστυνοµικές αρχές για όλη την επικράτεια, και δ) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και οι υπηρεσίες Μεταφορών και ΚΤΕΟ των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  

 

Επίσης το 2000 εκδόθηκε η µε στοιχεία Φ.2/55009/4626/00/02 (ΦΕΚ Β 1028/7-8-02) 

Υπουργική Απόφαση: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των 

οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα». 

 

Τέλος, το 2006 µε το νόµο 3446/06 (ΦΕΚ 49 Α΄/10-3-2006): Οργάνωση και 

λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων - Ρυθµίσεις για τις επιβατικές 
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µεταφορές και άλλες διατάξεις µε τον οποίο ορίστηκαν οι αρχές ελέγχου για την 

κυκλοφορία οχηµάτων και οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχηµάτων 

όπως ισχύουν έως σήµερα. 

  

1.2 Κριτικές παρατηρήσεις στο νόµο 3446/06 (ΦΕΚ 49 Α΄/10-3-2006) 

 

Ο συγκεκριµένος νόµος, (παράρτηµα 12), όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 

έκθεση του σχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου των οχηµάτων – 

Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις»  σκοπό έχει την µείωση 

των περιπτώσεων διάπραξης παραβάσεων, του περιορισµού της  παράνοµης 

κυκλοφορίας και διενέργειας οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγά οχήµατα 

ελληνικά, κοινοτικά ή τρίτων χωρών, σε βάρος της οδικής ασφάλειας, της εθνικής 

οικονοµίας, του περιβάλλοντος, των νόµιµων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών. 

Επιπλέον επιδιώκει την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του ελέγχου των 

φορτηγών οχηµάτων, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις υπόλοιπες διατάξεις για τις 

οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.  

 

Ο νοµοθέτης, προσπαθεί µε το νόµο αυτό,  να ορίσει ένα πλαίσιο που θα αφορά σε 

ρυθµίσεις (χρήσιµες), που θα προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των 

φορτηγών οχηµάτων. Εισάγεται, επίσης, η έννοια της συνυπευθυνότητας όλων όσων 

σχετίζονται µε τη µεταφορά (µεταφορέας, οδηγός, φορτωτής).  Ο συγκεκριµένος νόµος, 

όµως, δεν δηµιουργεί πρωτογενές δίκαιο που να ρυθµίζει θεσµικά τον κλάδο της 

µεταφοράς, αλλά είναι ένας κυρωτικός νόµος  µε αναφορές σε άλλους, όπως ADR, 

CMR, Ε∆ΥΜ. 

Οι ελεγκτικές αρχές 

Οι ελεγκτικές αρχές των χερσαίων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στην Χώρα 

µας, όπως έχουν οριστεί από το άρθρο 2 του νόµου, είναι : 

�  Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων,  

�  Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), 

�  Οι Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές,  

�  Οι Αστυνοµικές Αρχές,  
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�  Τα Μικτά Κλιµάκια, Ελέγχου των οποίων η σύνθεσή αποτελείται από:  

α) ∆ύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή 

Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και νυν Περιφερειακής Ενότητας  

(εκ των οποίων ένας να είναι τεχνικός), 

β) Ένα (1) όργανο του Τµήµατος Τροχαίας ή της υπηρεσίας, που ασκεί 

καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιµενικού Σώµατος, εφόσον ο έλεγχος 

διενεργείται σε περιοχή αρµοδιότητάς του, 

γ) Ένας (1) υπάλληλος άλλης Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

δ) Σε περίπτωση µεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωµένη είτε 

όχι, στο Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου (ΜΚΕ) δύναται να συµµετέχει, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα µέλος του προσωπικού της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» 

Σε ότι αφορά στη σύνθεση του κλιµακίου ο ρόλος του υπαλλήλου της άλλης 

Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι η γραµµατειακή υποστήριξη. 

Η απόφαση αυτή για την συµµετοχή του κρίνεται µάλλον άστοχη από τον νοµοθέτη 

αφού ούτε γνώση του νοµικού πλαισίου των µεταφορών έχει, ούτε κάποιου είδους 

επιµόρφωση διαθέτει, αλλά ούτε και την εµπειρία προκειµένου να διασφαλίσει το λόγο    

για τον οποίο ο νοµοθέτης έκρινε την παρουσία του στο κλιµάκιο. Αν θεωρηθεί όµως 

ότι η παρουσία του είναι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, της αποφυγής δηλαδή 

της διαφθοράς ανάµεσα στον ελεγκτή και τον ελεγχόµενο, παραβιάζεται ευθέως η αρχή 

της αµεροληψίας από την πλευρά της ίδιας της ∆ιοίκησης όταν θεωρεί ότι υπάρχει η 

πιθανότητα της διαφθοράς 70  

Η παρουσία επίσης του αστυνοµικού ή του λιµενικού υπαλλήλου µε ελλιπείς 

συνήθως γνώσεις στον συγκεκριµένο τοµέα δεν βοηθά ουσιαστικά στον έλεγχο ούτε 

και εκπληρώνει τον αντικειµενικό σκοπό της παρουσίας του, αυτόν της προστασίας των 

υπολοίπων µελών είτε από περιστατικά παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς από τους 

                                                 
70 Σύµφωνα µε την αρχή της αµεροληψίας τα µέλη των συλλογικών οργάνων πρέπει να παρέχουν 
εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης, ώστε να δηµιουργείται στον διοικούµενο η πεποίθηση ότι η απόφαση του 
οργάνου υπήρξε αδιάβλητη, δηλαδή να µην επηρεάζεται η γνώµη του ή η κρίση του από υποκειµενικούς 
παράγοντες. Η αρχή της αµεροληψίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων περιλήφθηκε ρητά στο 
άρθρο 7 παρ. 2 του νόµου 2690/99 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), όπου ορίζεται ότι «τα διοικητικά 
όργανα, συλλογικά ή µονοµελή, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους». 
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ελεγχόµενους είτε στην λήψη µέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ενός ατυχήµατος. 

Επιπλέον στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων του µπορεί να επιβάλει από µόνος, 

ως ατοµικό όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου, τις ίδιες κυρώσεις. Από τα 

τέσσερα λοιπόν µέλη που προβλέπει ο νόµος, µένουν δύο υπάλληλοι, εκ των οποίων ο 

ένας είναι τεχνικός (χωρίς τη γνώση του ευρύτερου πεδίου της νοµοθεσίας) οπότε η 

πρόταση επιβολής της ποινής βαρύνει το µέλος µε τις περισσότερες – θεωρητικά – 

γνώσεις της νοµοθεσίας, που και αυτό στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του αρµοδιοτήτων 

έχει γνώση µόνο των διοικητικών διαδικασιών, ασχολείται είτε µε τις άδειες 

κυκλοφορίας (αγνοεί τη νοµοθεσία των αδειών οδήγησης) είτε µε τις άδειες οδήγησης 

(αγνοεί τη νοµοθεσία των αδειών κυκλοφορίας) και σε καµία περίπτωση των διεθνών 

συµβάσεων, ιδίως αυτών, που εισάγουν εµπορικού δικαίου ρυθµίσεις, όπως η CMR.  

Η συµµετοχή υπαλλήλων στα µικτά κλιµάκια, απαιτεί  να διαθέτουν εκτός από 

µια ευρεία γνώση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας γύρω από τα θέµατα του 

µεταφορικού δικαίου και τη δυνατότητα ανάγνωσης και ερµηνείας στοιχείων των 

αλλοδαπών οχηµάτων. Λόγω της υπαρκτής αυτής αδυναµίας, «θύµατα» είναι οι 

έλληνες µεταφορείς, αφού ευκολότερο είναι να συνεννοηθεί (sic) το µέλος του 

κλιµακίου µε έναν έλληνα παρά µε έναν µεταφορέα τρίτης χώρας. Το Υπουργείο 

Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων αποσπασµατικά διοργανώνει µικρής διάρκειας 

σεµινάρια επιµόρφωσης µε οµιλητές, που δεν έχουν την εµπειρία των ελέγχων και όση 

γνώση διαθέτουν προέρχεται από τη διοίκηση. 

΄ 

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 ορίζεται ως αποζηµίωση το ποσό των 

εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε ηµέρα ελέγχου. Σήµερα, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 

30,0071 €, ποσό που αποθαρρύνει τη συµµετοχή υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων 

Μεταφορών
72, σε αντίθεση µε τους υπαλλήλους των άλλων υπηρεσιών, που το θεωρούν 

ως ένα επιπλέον εισόδηµα73. Επιπλέον δεν υπάρχει διαφορά στην  αποζηµίωση αφού το 

ίδιο ποσό λαµβάνει το πρώτο µε το τέταρτο µέλος για µια δυσανάλογη παροχή 

υπηρεσίας αλλά και ευθύνης. 

                                                 
71 Αριθµός 2/27882/0022 (Α∆Α: ΒΕΝ01-ΟΨ8)  
72 Σπάνια επίσης διενεργούνται έλεγχοι κατά τις βραδινές ώρες ή µε δύσκολες καιρικές συνθήκες- 
73 Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν υποβάλει αίτηση για συµµετοχή στα ΜΚΕ ως 
τέταρτα µέλη το έτος 2015, 105 υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας (εκτός των 
∆ιευθύνσεων Μεταφορών). 
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Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 1, η τήρηση της νοµιµότητας έχει τοπικό 

χαρακτήρα και ασκείται σε κάθε σηµείο της περιοχής αρµοδιότητας της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν Περιφέρειας), ακόµη και στους λιµένες και πλησίον 

των συνοριακών σταθµών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόµη και τις 

αργίες .   

Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ήδη Περιφέρεια) της Χώρας µε απόφαση 

του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και µε βάση 

ονοµαστικό πίνακα υπαλλήλων, που εκδίδεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη (ήδη 

Περιφερειάρχη) συγκροτούνται τα Μικτά Κλιµάκια. Οι  αρµοδιότητες αυτές έχουν 

µεταβιβαστεί και ασκούνται από τα όργανα των Περιφερειών, σύµφωνα µε τα άρθρα 

282 παρ. 1α και 283 παρ. 3 του νόµου 3852/2010. 

 

Το περιεχόµενο του ελέγχου 

Η αρµοδιότητα του µικτού κλιµακίου είναι ο έλεγχος της εφαρµογής της 

κείµενης νοµοθεσίας για την κυκλοφορία:  

� Των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχηµάτων ιδιωτικής και 

δηµόσιας  χρήσης και τις διενεργούµενες µε αυτά µεταφορές.  

� Των λεωφορείων, ελληνικών και αλλοδαπών ιδιωτικής και δηµόσιας 

χρήσης. 

� Των ελληνικών και αλλοδαπών επιβατικών δηµόσιας χρήσης και  

� Των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης του άρθρου 17 παρ.1α του νόµου 

3534/07 (ΦΕΚ 40 Α΄/2007). 

Οι κυρώσεις: 

          Οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις (παράρτηµα 12)  ως προς την κατηγορία 

του οχήµατος74 είναι: α) γενικές, για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων (από την παρ 1.1 

του άρθρου 4 έως παρ 1.13), β) για φορτηγά δηµόσιας χρήσης  (από την παρ 1.14 έως 
                                                 
74 ∆ιαχωρισµός σύµφωνα µε την αριθ’ Γ5/29829/2313/14-6-2006 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΜΕ : 
«Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006» . 
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1.26) , γ) για φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (από παρ. 1.27 έως παρ. 1.43) και δ) για 

φορτηγά (ΦΙΧ και Φ∆Χ),  που παραβιάζουν τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών 

Κανονισµών και των ∆ιεθνών Συµβάσεων  (παρ. 1.44 έως παρ. 1.49). 

 Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αφού διαπιστώσει την παράβαση, ακολουθεί την 

παρακάτω διαδικασία: 1. Εκδίδει σχετική έκθεση (διαπιστωτική πράξη), στην οποία 

βεβαιώνεται και η ακρόαση του οδηγού.  2. Εκδίδει καταλογιστική πράξη, όπου 

αναγράφονται η παράβαση (-εις), η επιβαλλόµενη ποινή (-ές) καθώς και ο αριθµός 

λογαριασµού της Τράπεζας, όπου µπορεί να καταβληθεί το πρόστιµο.  Σε περίπτωση 

συρροής παραβάσεων κάθε µια εξ΄ αυτών καταγράφεται ξεχωριστά και επί της 

διαπιστωτικής και επί της καταλογιστικής πράξης και επιβάλλεται το σύνολο των 

επιβαλλόµενων προστίµων και ποινών, αθροιστικά.  

 

Όπως αναφέρεται στην παρ 5 του άρθρου 1: «Η διαπίστωση της παράβασης και 

η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου, και µετά από ακρόαση του 

οδηγού του οχήµατος, συντάσσεται σχετική έκθεση». (Παράρτηµα 11)  

 

«Αν διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, παράβαση, που επισύρει εκτός από την 

επιβολή προστίµου και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του φορτηγού οχήµατος, 

τότε το αρµόδιο όργανο, που προβλέπεται στο άρθρο 2 αφαιρεί επιτόπου τα στοιχεία 

κυκλοφορίας του οχήµατος και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης µπορεί να 

υποβάλει αντιρρήσεις, εντός προθεσµίας τριών ηµερών, ενώπιον του Προϊσταµένου της 

υπηρεσίας του οργάνου, που συνέταξε την έκθεση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιµες, 

µε απόφαση του Προϊσταµένου, της υπηρεσίας επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας 

του οχήµατος» (άρθρο 4, παρ 2). 

 Σύµφωνα µε την παρ 8 του άρθρου 1, «σε περίπτωση, που η παράβαση 

επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίµου, µέτρο για την εξασφάλιση της 

καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του 

οχήµατος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίµου επέχει θέση στοιχείων 

κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών. Απαγορεύεται η 

έξοδος από τη Χώρα των οχηµάτων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία 

κυκλοφορίας».  
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Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος επιστρέφονται στο νόµιµο κάτοχό τους 

από τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιµο. Εάν πρόκειται 

για αλλοδαπό όχηµα και δεν καταβληθεί το πρόστιµο εντός της ίδιας ηµέρας, 

αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από το Μ.Κ.Ε. σε όλα τα 

Τελωνεία, τις Αστυνοµικές και Λιµενικές Αρχές εισόδου και εξόδου από τη Χώρα, 

ώστε να µην επιτραπεί η έξοδος του οχήµατος έως ότου καταβληθεί το πρόστιµο. Η 

έξοδος του οχήµατος επιτρέπεται αφού προσκοµιστεί στις Τελωνειακές ή Λιµενικές 

Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του προστίµου και παραληφθούν τα στοιχεία 

κυκλοφορίας, που είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής 

προστίµου, ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την 

εκτέλεσή της». 

 

 Κατά την µε αριθµό Γ5/29829/2313/14-4-2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 

του Ν3446/2006» (παράρτηµα 12) αναφέρεται (στο σηµείο περί επιβολής ποινών) το 

Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αφού διαπιστώσει την παράβαση εκδίδει σχετική έκθεση 

(διαπιστωτική πράξη) στην οποία βεβαιώνεται και η ακρόαση του οδηγού. Ο οδηγός 

όµως είναι το παρένθετο πρόσωπο και όχι πάντα ο ιδιοκτήτης του οχήµατος, ο οποίος 

µπορεί να είναι χιλιόµετρα µακριά και επιπλέον ο οδηγός να µην έχει γνώση του 

δικαίου, διοικητικού και εµπορικού, των µεταφορών.  

 

Η άµυνα του διοικούµενου 

 

Σύµφωνα µε το διοικητικό δίκαιο το σηµαντικότερο δικαίωµα του διοικουµένου 

στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας είναι, το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, 

που κατοχυρώνεται στο άρθρo 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, το οποίο, προβλέπει ότι «το 

δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε 

διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή 

συµφερόντων του»  όπως επίσης και από το  άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας, η παρ. 1 του οποίου ορίζει ότι «οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε 

ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου 

προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, 

εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήµατα». Το εν λόγω δικαίωµα, που 

κατοχυρώνεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, είναι γενικής εφαρµογής, πράγµα 



 
 

84 
 

 
 

που σηµαίνει ότι η τήρησή του επιβάλλεται σε κάθε διαδικασία, που µπορεί να 

καταλήξει στην έκδοση δυσµενούς για τον διοικούµενο διοικητικής πράξης. Η µη 

προηγούµενη ακρόαση τουλάχιστον για πολλές κυρώσεις του νόµου αποτελεί 

παράβαση «ουσιώδους τύπου» και αποτελεί λόγο ακύρωσης της εκδιδόµενης 

διοικητικής πράξης.  

 

Η πρακτική, που εφαρµόζεται από τα µέλη των Μικτών Κλιµακίων δείχνει ότι 

σχεδόν πάντα εκδίδεται τόσο η διαπιστωτική όσο και η καταλογιστική πράξη 

ταυτόχρονα, χωρίς να παρέχεται η ευχέρεια στον διοικούµενο να αιτιολογήσει επαρκώς 

την θέση του. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί το πρωθύστερο σχήµα: το δικαίωµα της 

υποβολής ένστασης το έχει αφού του έχει διαπιστωθεί και καταλογιστεί ήδη το 

πρόστιµο.  Επιπλέον οι αποφάσεις είναι άµεσα εκτελεστές και η διαδικασία της 

προσφυγής στα δικαστήρια πρέπει να περιλαµβάνει τόσο την αυτοτελή προσφυγή για 

την αναστολή εκτέλεσης όσο και την προσφυγή για την ακύρωσή, της γεγονός που 

απαιτεί χρόνο αλλά και χρήµατα για τον διοικούµενο. ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η 

σχετική νοµολογία είναι φτωχή αφού µετά από δέκα περίπου χρόνια εφαρµογής του 

νόµου έχουν εκδοθεί µόλις τέσσερις σχετικές αποφάσεις (1413/2010 ∆ΠΡ ΘΕΣΣΑΛ, 

659/2008 ∆ΠΡ ΑΘ, 1093/2008 ∆ΠΡ ΑΘ, 51/2007 ΕΦ (ΜΟ∆) ΛΑΡ). Το γεγονός αυτό 

σηµαίνει ότι ο διοικούµενος υποβάλλεται στην εκτέλεση των όποιων κυρώσεων, χωρίς 

να έχει τη πρακτική δυνατότητα να αναζητήσει το όποιο του δίκαιο.  

 

 Με το άρθρο 4 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις. Οι 

προβλεπόµενες κυρώσεις χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα και έλλειψη 

αναλογικότητας
75. 

 

Τα ποσά των προστίµων ορίστηκαν µε τις τότε γενικότερες οικονοµικές και κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα (2006) και από τότε δεν αναπροσαρµόστηκαν. 

Έτσι, οδικοί µεταφορείς και µη, καλούνται να καταβάλουν υψηλά πρόστιµα,  που 

                                                 

75 Η αρχή της αναλογικότητας: Μεταξύ των περισσοτέρων µέτρων, που η διοίκηση διαθέτει, για την 
πραγµατοποίηση των σκοπών της, οφείλει να επιλέγει τα λιγότερο επαχθή για τον πολίτη. Πρέπει να 
υπάρχει εύλογη σχέση µεταξύ του συγκεκριµένου διοικητικού µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού. Η 
σχέση αυτή υπάρχει, µόνο όταν το λαµβανόµενο µέτρο: α) είναι πρόσφορο για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου σκοπού, β) συνεπάγεται τα λιγότερα µειονεκτήµατα για τον πολίτη και, γ) οι επαχθείς για 
τον πολίτη συνέπειες δεν είναι προφανώς δυσανάλογες προς τα πλεονεκτήµατα, που αντλεί το κοινωνικό 
σύνολο. Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώθηκε ρητά στο Σύνταγµα (άρθρο 25 παρ.1) µε την  
αναθεώρηση του 2001.   
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πολλές φορές αδυνατούν να το πράξουν.  Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων κάθε µια 

εξ αυτών καταγράφεται ξεχωριστά επί της διαπιστωτικής
76 και επί της καταλογιστικής77 

πράξης και επιβάλλεται  αθροιστικά το σύνολο των επιβαλλοµένων προστίµων και 

ποινών γεγονός που τις καθιστούν ακόµη αυστηρότερες. 

 

      Στην παρ. 1.14 αναφέρεται: «Μίσθωση φορτηγού οχήµατος κατά παράβαση 

των διατάξεων του Π.∆. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Á ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον 

µισθωτή πρόστιµο τριακοσίων ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση µίσθωσης ταξινοµηµένου 

στην Ελλάδα φορτηγού οχήµατος δηµοσίας χρήσης από µεταφορέα εγκατεστηµένο σε 

άλλη πλην της Ελλάδας χώρα ή µίσθωση αλλοδαπού φορτηγού οχήµατος από 

µεταφορέα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ».  

 

Εδώ διαπιστώνεται ότι για την ίδια παράβαση καλείται ο ηµεδαπός µεταφορέας να 

καταβάλει πρόστιµο 300,00 € ενώ αντίθετα ο κοινοτικός να καταβάλει 3.000 €.   

 

 Η ίδια άνιση µεταχείριση σε ότι αφορά στο ύψος του προστίµου παρατηρείται 

και στην κυκλοφορία  συνδυασµού φορτηγών οχηµάτων (άρθ 4, παρ 1.15)  Φ∆Χ  µε 

την κυκλοφορία συνδυασµού φορτηγών οχηµάτων (άρθ 4, παρ.1.35) ΦΙΧ. Στον 

ιδιοκτήτη στην πρώτη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο 200,00 €, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση πρόστιµο 5.000 €. 

 

Θεωρείται σοβαρότατη παράβαση η  παράνοµη αλλαγή κατηγορίας φορτηγού 

οχήµατος δηµοσίας χρήσης ως προς το είδος των µεταφερόµενων εµπορευµάτων 

(άρθρο 4 παρ 1.16) και επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο πέντε 

χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα δύο 

µηνών), από αυτή  του υπέρβαρου φορτίου: άρθρο 4 παρ.1.2 (γ) «Αν η υπέρβαση είναι 

µέχρι είκοσι τοις εκατό (20)%, επιβάλλεται πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ και 1.2 (δ) αν 

η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιµο τριών 

χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος (πινακίδων και 

άδειας κυκλοφορίας) για διάστηµα τεσσάρων µηνών».  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι για το ύψος της παράβασης του υπέρβαρου 

φορτίου δεν λαµβάνονται υπόψη:  

                                                 
76 Παράρτηµα 11 
77 Παράρτηµα 11 



 
 

86 
 

 
 

 

• Η παλαιότητα του φορτηγού: άλλη είναι η συµπεριφορά ενός υπέρβαρου 

φορτηγού παλαιότητας 15 ετών και άλλη ενός οχήµατος κάτω των 5 ετών. O 

µέσος όρος ηλικίας των επαγγελµατικών οχηµάτων στη χώρα µας το 2006 ήταν 

18 έτη (σήµερα µε την οικονοµική κρίση θα είναι αρκετά µεγαλύτερος), ενώ ο 

µέσος όρος την ΕΕ ήταν 12,5 χρόνια και στη Γερµανία 8 χρόνια.  

 

• Η ταχύτητα του φορτηγού διαπιστώνεται εύκολα από τους ταχογράφους.  Είναι 

εύκολο να υποθέσει κανείς την επίδραση του υπέρβαρου στην οδική 

συµπεριφορά,  όταν το όχηµα κινείται µε χαµηλές ή υψηλές ταχύτητες. 

 

• Το ωράριο εργασίας του οδηγού: ένας κουρασµένος οδηγός δεν έχει την φυσική 

κατάσταση, ώστε να µπορεί να ελέγχει ένα υπέρβαρο φορτηγό. 

 

Επιπρόσθετα µε τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 4 παρ. 1.2 επιβραβεύεται η 

παρανοµία του υπέρβαρου και αυτό γιατί ο νόµος δεν έλαβε υπόψη την απόσταση, που 

θα διανύσει το υπέρβαρο φορτηγό: Είναι διαφορετικό να υπάρχει υπέρβαση 10% του 

ορίου φόρτωσης για την διαδροµή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη (300 χλµ)  και 

άλλο για τη διαδροµή Θεσσαλονίκη – Λάρισα (152 χλµ). Στην πρώτη περίπτωση τα 60 

€ είναι λιγότερα του επιπλέον εισπραχθέντος κοµίστρου από την παρανοµία του  

υπέρβαρου και αυτό γιατί ο µεταφορέας θα εισπράξει πολύ περισσότερα από τα 60 €, 

που θα καταβάλει ως πρόστιµο για το υπέρβαρο φορτίο. 

  

 Στην παράγραφο 1.43 αναφέρεται: «Μεταφορά εµπορευµάτων µε φορτηγό 

όχηµα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που προβλέπονται 

στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ της Υ.Α. 

Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β΄): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό 

πρόστιµο εξακοσίων ευρώ στον καθένα».  Καλούνται τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο 

οδηγός να καταβάλουν έκαστος το ανωτέρω ποσό όταν µε την εφαρµογή των 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Νόµος 4093/2012, 

υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, µετά τις τροποποιήσεις, που επήλθαν µε το άρθρο 

51 του νόµος 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') (ΠΟΛ 1023/2014) από 01/01/2014 καταργείται 

το δελτίο αποστολής και τα συνδεδεµένα µε αυτό παραστατικά (τιµολόγιο πώλησης, 
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απόδειξη λιανικής κλπ).  

 

Με την παρ 1.44 του άρθρου 4: «∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής 

µεταφοράς για λογαριασµό τρίτων µε φορτηγό όχηµα χωρίς τη διεθνή φορτωτική 

(C.M.R.) που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α') ή µε φορτωτική 

που δεν είναι µε ακρίβεια συµπληρωµένη ή µε φορτωτική µη ισχύουσα για 

οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο 

εξακοσίων ευρώ». Από καµία διάταξη της Συνθήκης δεν προβλέπεται η 

υποχρεωτικότητα της έκδοσης της φορτωτικής.  Η σύνταξη του δελτίου  CMR που 

είναι ένα ιδιωτικό συµφωνητικό  γίνεται για την αποφυγή πιθανής αστικής διαφοράς 

µεταξύ του µεταφορέα  και του παραγγελιοδόχου µεταφοράς. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 

της Συνθήκης : «το δελτίο παραδόσεως θα αποτελεί αποδεικτικόν prima facie της 

συνάψεως του συµβολαίου µεταφοράς 78, των όρων  του συµβολαίου και της υπό του 

µεταφορέως παραλαβής των εµπορευµάτων».  Καλείται λοιπόν ο µεταφορέας να 

καταβάλει χρηµατικό ποσό για µια παράβαση επειδή δεν συµπλήρωσε σωστά ή δεν 

έφερε µαζί του ένα µη υποχρεωτικό συνοδευτικό έγγραφο. Επίσης στο εγχειρίδιο του 

Υπουργείου  Μεταφορών, (Επαγγελµατική Οδήγηση Φορτηγού) για την έκδοση 

Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σελ 141, (όπως ακριβώς αναφέρεται 

στο άρθρο 4 της Συνθήκης), αναφέρεται ότι: «η έλλειψη, η αντικανονική διατύπωση ή 

η απώλεια του δελτίου παραδόσεως δεν θίγουν την ύπαρξη ή την ισχύ της σύµβασης 

µεταφοράς».  

 

Η ίδια αναφορά περί CMR ως κύριο συνοδευτικό και αποδεικτικό έγγραφο 

αναφέρεται και στην ερµηνευτική εγκύκλιο Γ5/29829/2313/14-6-2006 του Υπουργείου 

Μεταφορών σε ότι αφορά στην παρ 1.46 του άρθ 4: «∆ιενέργεια εθνικής οδικής 

µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα τρίτης χώρας: Η διαπίστωση της παράβασης αυτής 

προκύπτει από την απουσία των συνοδευτικών έγγραφων µεταφοράς κυρίως CMR, το 

οποίο απαιτείται πάντα να φέρει το φορτηγό τρίτης χώρας εφόσον αυτό µπορεί να 

εκτελεί νοµίµως µόνο διεθνείς µεταφορές». 

                                                 

78 Η σύµβαση µεταφοράς  είναι σύµβαση έργου. Οι πιθανές παρεπόµενες παροχές της, όπως είναι η 
εργασία φόρτωσης, εκφόρτωσης, φύλαξης, κλπ, απορροφώνται κατά κανόνα από την κύρια 
χαρακτηριστική παροχή, που είναι η διενέργεια της µεταφοράς, και, εποµένως, δεν είναι ικανές να 
διαµορφώσουν τη νοµική φύση της συγκεκριµένης σύµβασης.  ∆εν αποκλείεται όµως από το 
περιεχόµενο της εκάστοτε σύµβασης, να προκύπτει η πρόθεση των µερών για την σύναψη µιας 
ξεχωριστής σύµβασης, από την σύµβαση µεταφοράς. 
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∆εν προβλέπεται τέλος παράβαση τόσο για τις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούνται κατά  την µεταφορά ευπαθών προϊόντων σύµφωνα µε την Συµφωνία ATP 

όσο και για την εργασία των πληρωµάτων των οχηµάτων που εκτελούν ∆ιεθνείς Οδικές 

Μεταφορές («AETR»). 

 

1.3 Έννοιες, συνθήκες και συµβάσεις, που συνδέονται µε το Νόµο 

3446/0679 

 

Στο τµήµα  αυτό της εργασίας καταγράφονται οι έννοιες, οι ∆ιεθνείς Συνθήκες 

και Συµβάσεις που υπόγραψε και κύρωσε η χώρα µας.  Συνδέονται άµεσα µε το 

παράρτηµα, όπου στα πλαίσια της κατανόησης, παρατίθενται παραδείγµατα και µελέτες 

περίπτωσης.   

 

1.3.1 ADR (Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road)80  

 

Η Συµφωνία για την Ασφάλεια στις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 

Εµπορευµάτων υπογράφηκε στη Γενεύη στις 30 Σεπτεµβρίου 1957 υπό την αιγίδα της 

Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (United Nations 

Economic Commission for Europe). 

 

Το 1953, στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων. Η Επιτροπή 

δηµιούργησε το πρώτο κανονιστικό σύστηµα µε τον τίτλο «Υποδείξεις για τη 

Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών». Στη συνέχεια έγιναν διάφορες τροποποιήσεις και το 

σύστηµα αυτό συνεχίζει να ισχύει µέχρι σήµερα και αποκαλείται Σύστηµα  UN (United 

Nations). Το Σύστηµα UN περιέχει το σύνολο των βασικών απαιτήσεων για την 

ασφάλεια κατά τη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων και αποτελεί τη βάση για 

την ανάπτυξη όλων των διεθνών κανονισµών για όλους τους τρόπους µεταφοράς: 

Θαλάσσια, Αεροπορική, Οδική, Σιδηροδροµική και Πλωτή Μεταφορά. 

                                                 
79 Παράρτηµα 12 
80 Η ADR κυρώθηκε από την χώρα µας µε τον νόµο  1741/1987 (ΦΕΚ Α 225/21.12.1987).  Η οδηγία 
2008/68/ΕΚ (καταργεί τις οδηγίες 94/55/ΕΚ, 96/49/ΕΚ, 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ) εφαρµόζεται στις 
οδικές, σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων εντός των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή µεταξύ περισσοτέρων χωρών της ΕΕ. 
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Αναφέρεται σε οδηγούς ADR (θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής 

κατάρτισης οδηγού ADR), επιχείρηση ADR (εταιρία η οποία εκτελεί ως κύρια ή 

επικουρική δραστηριότητα µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων ή ενέργειες 

φορτοεκφόρτωσης, που συνδέονται µε τις πιο πάνω µεταφορές ) και οχήµατα που 

πρέπει να έχουν πιστοποιητικό έγκρισης µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων ADR. 

(παράρτηµα 1) 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από αρµόδια αρχή της χώρας ταξινόµησης για κάθε 

όχηµα, του οποίου η επιθεώρηση αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στην χώρα 

µας εκδίδεται αρχικά από διαπιστευµένα εργαστήρια και στη συνέχεια  από ∆ηµόσιο ή 

Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Το πιστοποιητικό έγκρισης είναι διαστάσεων  210 mm x 297 mm 

(µέγεθος A4). Το χρώµα πρέπει να είναι λευκό, µε µια ροζ διαγώνια διαγράµµιση. Είναι 

γραµµένο στη γλώσσα, ή σε µία από τις γλώσσες της χώρας έκδοσης.  

Τα επικίνδυνα εµπορεύµατα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, όσον 

αφορά στη µεταφορά τους: α) Στα εµπορεύµατα τα οποία επιτρέπεται να µεταφερθούν 

οδικώς, υπό ορισµένους όρους και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αναφέρονται στα 

άρθρα και στα Παραρτήµατα της Συµφωνίας ADR. β) Στα εµπορεύµατα τα οποία 

εξαιρούνται της διεθνούς οδικής µεταφοράς. Τα επικίνδυνα εµπορεύµατα διακρίνονται 

σε 9  κλάσεις και 4 υποκλάσεις και κατατάσσονται  µε βάση τις φυσικοχηµικές τους 

ιδιότητες και τον πρωτεύοντα κίνδυνο, που παρουσιάζουν. 

Πριν από κάθε αποστολή ενός επικίνδυνου εµπορεύµατος πρέπει: α) Να 

σηµαίνονται και να επισηµαίνονται οι µεταφερόµενες συσκευασίες β) Να σηµαίνεται 

και να σηµατοδοτείται το όχηµα, το εµπορευµατοκιβώτιο και η δεξαµενή. Οι δύο αυτές 

λέξεις σηµαίνουν κάτι το διαφορετικό. Σήµανση είναι η καταγραφή του αριθµού UN, 

στη συσκευασία (π.χ. UN 1505). Σηµατοδότηση είναι η τοποθέτηση πάνω στη 

συσκευασία ετικετών σχήµατος ρόµβου που υποδεικνύουν τους κινδύνους. Η 

Συµφωνία ADR καθορίζει µε λεπτοµέρεια πώς πρέπει να είναι οι ετικέτες (µέγεθος, 

σχήµα, χρώµατα, κ.λπ.), πώς τοποθετούνται και τι πρέπει να αναγράφεται σε αυτές. 

Η Νοµοθεσία επιβάλει την ασφάλιση (πρόσδεση και συγκράτηση) του φορτίου 

πάνω ή µέσα στο όχηµα ανεξάρτητα από τη διαδροµή ή την απόσταση, που πρόκειται 

να µεταφερθεί. Η αρχή αυτή εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους οχηµάτων, σε όλους 

τους τύπους φορτίων και σε όλες τις διαδροµές. Σκοπός της ασφάλισης του φορτίου 
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είναι: Η προστασία του ίδιου του φορτίου, του οχήµατος και του περιβάλλοντος,  των 

ανθρώπων, που εµπλέκονται στην φόρτωση - εκφόρτωση του φορτίου, αλλά και η 

προστασία του οδηγού, των λοιπών χρηστών των οδών και των πεζών. 

Ο εξοπλισµός των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων συνίσταται βασικά 

στα εξής: (Παράρτηµα 1) 

• Σε φορητούς πυροσβεστήρες, ο αριθµός και η χωρητικότητα των οποίων 

εξαρτάται από το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος. Οι φορητοί πυροσβεστήρες 

πρέπει να είναι ασφαλισµένοι µε σφραγίδα, που επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν 

χρησιµοποιηθεί. Επιπλέον θα φέρουν σήµα συµµορφώσεως µε τις 

προδιαγραφές, που αναγνωρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία καθώς και 

ένδειξη µε την επόµενη ηµεροµηνία ελέγχου. 

• Σε κιβώτιο εργαλείων για επείγουσες επισκευές του οχήµατος. Για κάθε όχηµα, 

τουλάχιστον µία σφήνα αναστολής κυλίσεως (τάκο) κατάλληλου µεγέθους µε 

βάση το βάρος του οχήµατος και τη διάµετρο των τροχών.  

• Σε δύο πορτοκαλί φώτα. Αυτά θα είναι ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό 

εξοπλισµό του οχήµατος και θα είναι σχεδιασµένα ώστε η χρήση τους να µη 

µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των µεταφερόµενων εµπορευµάτων. 

• Στον απαραίτητο εξοπλισµό, που περιγράφεται σε γραπτές οδηγίες, όπως 

πρώτες βοήθειες, σήµανση για τον περιορισµό του χώρου, φακός, φωσφορίζον 

ένδυµα.  

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 του νόµου 3446/06 είναι:  

 

«Παράγραφος: 1.26  - ∆ιενέργεια µεταφορών µε φορτηγό όχηµα µεταφοράς 

επικίνδυνων εµπορευµάτων, χωρίς το πιστοποιητικό A.D.R. του οχήµατος ή του 

οδηγού που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α΄): Επιβάλλεται 

στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή ή τον οδηγό του οχήµατος πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ, 

αναλόγως αν το πιστοποιητικό αφορά στο όχηµα ή στον οδηγό. Αν πρόκειται για 

µεταφορά ραδιενεργών υλικών, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των 

στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε 

όποιον συµµετέχει στη µεταφορά των υλικών αυτών». 
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1.3.2.ATP (Agreement on the international carriage of perishable 

foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage)81 

 

Πρόκειται για  συµφωνία που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεµβρίου 1970 

υπό την αιγίδα της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη 

(United Nations Economic Commission for Europe) και  αφορά στις διεθνείς µεταφορές  

ευπαθών τροφίµων και τον  ειδικό εξοπλισµό,  που θα χρησιµοποιείται γι αυτές µε 

σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες διατήρησης της ποιότητας των ευπαθών τροφίµων 

κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους, ειδικά στο διεθνές εµπόριο (παράρτηµα 2). 

 

Σύµφωνα µε την αρχή της ψυκτικής αλυσίδας,  κατά τη διάρκεια της µεταφοράς 

η υψηλότερη θεοκρασία των τροφίµων σε οποιοδήποτε σηµείο του φορτίου δεν πρέπει 

να υπερβαίνει την αναφερόµενη από τις κανονιστικές διατάξεις θερµοκρασία. Τα 

προϊόντα, που  ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών τροφίµων είναι τα: Βούτυρο, 

γάλα ανεπεξέργαστο και παστεριωµένο, βιοµηχανικό γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, 

ψάρια, πουλερικά και κουνέλια, κρέατα και προϊόντα κρέατος κλπ. (Χαριτωνίδης, 

2010). 

Εκτός από τις προδιαγραφές µεταφορών, η σύµβαση απαιτεί πιστοποίηση του 

τρόπου κατασκευής των ψυκτικών θαλάµων και των οχηµάτων µεταφοράς. Σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές αυτές ο θάλαµος υποβάλλεται σε δοκιµές και πρέπει να έχει 

συντελεστή θερµοπερατότητας Κ µικρότερο των 0,70 W / (m2 X K ) για οχήµατα 

µεταφοράς σε ήπιες θερµοκρασίες και συντελεστή Κ µικρότερο των 0,40 W / (m2 X K ) 

για οχήµατα µεταφοράς προϊόντων βαθιάς κατάψυξης (όσο µικρότερος είναι ο 

συντελεστής τόσο καλύτερη είναι η µόνωση). Με βάση τον συντελεστή 

θερµοπερατότητας, οι θάλαµοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 

• Θάλαµοι ήπιων θερµοκρασιών µε Κ µικρότερο των 0,70 W µε τον 

χαρακτηρισµό ΙΝ (Normally Insulated).  

 

• Θάλαµοι βαθειάς κατάψυξης µε Κ µικρότερο των 0,40 W µε τον χαρακτηρισµό 

ΙR (Heavy Insulated) . 

 

                                                 
81 Η σύµβαση κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το άρθρο 2 του Ν. 2006/1992 (ΦΕΚ 11/ Α΄/1992) και    
τροποποιήθηκε από την οικ. 57687/5114/2012 (ΦΕΚ 70/Β΄/2012). 
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Σύµφωνα µε την Σύµβαση ATP, µε βάση το πόσο χαµηλή θερµοκρασία µπορούν να 

διατηρήσουν στο εσωτερικό τους, οι ψυκτικοί θάλαµοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

Πίνακας 1.1 Κατηγορίες ψυκτικών θαλάµων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ 

FRA 00 C IN K<= 0,70 W / (m2 X K ) 

FRB -100 C IR K<= 0,40 W / (m2 X K ) 

FRC -200 C IR K<= 0,40 W / (m2 X K ) 

 

Πιστοποιητικά ΑΤΡ εκδίδονται για επάρκεια µονωτικού εξοπλισµού και απόδοσης 

ψυκτικού µηχανήµατος  (διάρκεια εξαετής), µόνο για επάρκεια µονωτικού εξοπλισµού 

θαλάµου (διάρκεια τριετής) ή µόνο για απόδοση ψυκτικού µηχανήµατος (διάρκεια 

τριετής).  

Αυτά τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα από τους φορείς ελέγχου82 :  

 

• Το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχηµάτων Ψυγείων, Μονάδα Ελέγχων ATP.  

• Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα  

       Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας) . 

 

 

1.3.3 AETR (European Agreement Concerning the Work of Crews of 

Vehicles Engaged in International Road Transport)83  

 

Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Συµφωνία αφορώσα τα ωράρια εργασίας των 

πληρωµάτων οχηµάτων, που εκτελούν διεθνείς οδικές µεταφορές  που υπογράφηκε στη 

Γενεύη την 1ης Ιουλίου 1970. Η συµφωνία AETR ισχύει για οδικές µεταφορές µε 

οχήµατα τα οποία έχουν ταξινοµηθεί σε κράτος µέλος ή χώρα που αποτελεί 

συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας AETR και εφαρµόζεται για τη συνολική διαδροµή 

όταν οι µεταφορές πραγµατοποιούνται µεταξύ της Κοινότητας και τρίτης χώρας που 

αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος, ή διαµέσου µιας τέτοιας χώρας 

                                                 
82 Με τις ΥΑ Φ.203/19610/2061 (ΦΕΚ 458Β/06) Φ.203/66745/6980 (ΦΕΚ 1496 Β΄/01). 
 
83 Η συµφωνία κυρώθηκε από την χώρα µας µε το Ν∆ 202/5-10-1973 (ΦΕΚ282Α/73). 
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Η Συµφωνία εφαρµόζεται σε αντιστοιχία µε τον Κανονισµό ΕΕ 561/06 (ο 

οποίος έχει τροποποιήσει τον βασικό Κανονισµό ΕΕ 3820/85) στις µεταφορές, που 

πραγµατοποιούνται από έναν οδηγό εν µέρει εκτός ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας. Για να 

προσδιοριστούν οι εφαρµοστέοι κανόνες σε µία µεταφορά (Κανονισµός 561/2006 ή 

AETR), τα όργανα ελέγχου ζητούν την επίδειξη και των συνοδευτικών εγγράφων του 

φορτίου (φορτωτική, δελτίο αποστολής κλπ) ή των αντιστοίχων για τις µεταφορές 

επιβατών (φύλλο πορείας).  

Στην περίπτωση µεταφορών µε οχήµατα τα οποία είναι ταξινοµηµένα σε τρίτη 

χώρα, η οποία δεν αποτελεί συµβαλλόµενο84 
µέρος της συµφωνίας AETR, η  οδηγία 

ισχύει για  το τµήµα της διαδροµής εντός της επικράτειας της Κοινότητας. Η σχεδόν 

πλήρης ευθυγράµµιση της συµφωνίας AETR µε τον ΕΚ 561/06 πραγµατοποιήθηκε στις 

26 Σεπτεµβρίου 2010. 

Οχήµατα ταξινοµηµένα σε «τρίτη χώρα» ή σε «χώρα της AETR» πρέπει να 

συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό ΕΕ 561/06, όταν εκτελούν µεταφορές που 

πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στις περιοχές, που εφαρµόζεται ο κανονισµός. 

(παράρτηµα 3) 

  Η Ελβετία (CH) έχει υπογράψει την AETR και παρά το ότι  δεν αποτελεί κράτος 

µέλος της ΕΕ συµµορφώνεται µε τον ΕΚ 561/06.   

Η χώρα µας δεν έχει προβλέψει, µέχρι σήµερα, κυρώσεις για τις παραβάσεις της 

συµφωνίας AETR. 

∆ιευκρινιστικά περί του Κανονισµού ΕΕ 561/06 και του Κανονισµού (ΕΟΚ) 

3821/85 (και Οδηγίας 2006/22/ΕΚ)85 οι οποίοι συνδέονται µε την Συµφωνία 

αναφέρονται ο µεν πρώτος στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών ο δε δεύτερος 

στη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών.  

Ο Κανονισµός 561/2006 εφαρµόζεται  στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 

που πραγµατοποιούνται µε φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης µικτού 

                                                 
84 Συµβαλλόµενα µέρη της  AETR: Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και όλα τα συµβαλλόµενα µέρη του ΕΟΧ 
(µε εξαίρεση την Ισλανδία) και επιπλέον: Αλβανία (AL), Ανδόρα (AD), Αρµενία (AM), Αζερµπαϊτζάν 
(AZ), Λευκορωσία (BY),  Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ΒΑ), Κροατία (HR), Γεωργία (GE), Καζακστάν (KZ), 
Π.Γ.∆.Μ.  (MK), Μονακό (MC), Μολδαβία (MD), Ρωσία (SU), Σαν Μαρίνο (SM), Σερβία (SRB),  
Μαυροβούνιο (ΠE), Τατζικιστάν (TJ), Τουρκία (TR), Τουρκµενιστάν (TM), Ουκρανία (UA), 
Ουζµπεκιστάν (UZ) και Ελβετία (CH). 
85 Εγκύκλιος ΥΜΕ: Φ450/10735/1241 (Β44Χ1-Ζ3Ε). 
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βάρους άνω των 3,5 τόνων, περιλαµβανοµένου τυχόν ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου 

και στις µεταφορές επιβατών µε οχήµατα άνω των εννέα θέσεων (λεωφορεία). Στην 

έννοια της οδικής µεταφοράς περιλαµβάνεται και το άφορτο σκέλος της. ∆εν 

περιλαµβάνονται µεταφορές, που πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δηµοσίων 

οδών. Ο Κανονισµός εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόµησης του 

οχήµατος, όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή µεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και των χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού 

Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν). 

Ο καθ' οδόν έλεγχος τήρησης των ανωτέρω Κανονισµών (3821/85 και 

561/2006) έχει ανατεθεί µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ Γ438/28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β' 989) 

στις αρχές ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49), δηλαδή στα Μικτά Κλιµάκια 

Ελέγχου των Περιφερειών, τις Αστυνοµικές, Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές και το 

Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ). 

Κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου καθ' οδόν τα όργανα,86 ζητούν από τον 

οδηγό να επιδείξει τα εξής στοιχεία για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 

ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 7 του Κανονισµού 

3821/85:  

            α) Αν το όχηµα φέρει αναλογικό ταχογράφο:  

o τα φύλλα καταγραφής του  αναλογικού ταχογράφου για την τρέχουσα 

και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες,  

o την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει και  

o κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο, που έχει γίνει 

κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες. Ως 

«χειρόγραφή καταγραφή» και «εκτυπωµένο αντίγραφο» νοούνται εδώ οι 

καταγραφές και εκτυπώσεις που πραγµατοποιεί ο οδηγός σε περίπτωση 

βλάβης της συσκευής ελέγχου ή απώλειας και φθοράς της κάρτας 

οδηγού κλπ. σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 1 και 16 παρ. 2 του 

Κανονισµού 3821/85.  

                                                 
86 Σύµφωνα µε την αριθµό  Φ 450/οικ.21617/2398 (Α∆Α: Β49Ξ1-ΧΧ8) εγκύκλιο του ΥΜΕ  οι υπηρεσίες 
των οργάνων ελέγχου του νόµου 1 3446/2006 (τελωνεία, λιµενική αστυνοµία, µικτά κλιµάκια ελέγχου, 
τροχαία, Σ∆ΟΕ)  οφείλουν να εκτυπώνουν τα ίδια µε την κάρτα ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, που 
επιτρέπει τον έλεγχο του ψηφιακού ταχογράφου, ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει ελλείψει σχετικού 
εξοπλισµού.  
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            β) Αν το όχηµα φέρει ψηφιακό ταχογράφο:  

o την κάρτα οδηγού που διαθέτει ο οδηγός, 

o κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο, που έχει γίνει 

κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες και  

o τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου, εάν την τρέχουσα 

και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες ο οδηγός οδήγησε όχηµα µε 

αναλογικό ταχογράφο.  

Για να προσδιοριστούν οι εφαρµοστέοι κανόνες στη συγκεκριµένη µεταφορά 

(Κανονισµός 561/2006 ή AETR), τα όργανα ελέγχου ζητούν την επίδειξη και των 

συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου (φορτωτική, δελτίο αποστολής κλπ/) ή των 

αντιστοίχων για τις µεταφορές επιβατών (φύλλο πορείας). 

Σε κάθε έλεγχο, το όργανο εκτός από την διαπιστωτική και καταλογιστική 

πράξη, που συντάσσει, όταν διαπιστωθούν παραβάσεις, συµπληρώνει κατ' εφαρµογή 

του άρθρου 20 Κανονισµού 561/2006 και το Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν (Roadside 

Check Form) (παράρτηµα 3). 

Τα όργανα ελέγχου ακινητοποιούν το όχηµα σε εφαρµογή του άρθρου 4 

παράγραφος 3 νόµου 3446/2006 και του άρθρου 46 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε 

περίπτωση, που διαπιστώνεται ότι ο οδηγός δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις του 

Κανονισµού ΕΕ 561/2006 για τα διαλλείµατα και την ανάπαυση των οδηγών. Η 

χρονική διάρκεια της ακινητοποίησης καταγράφεται στο Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν . 

Τα όργανα ελέγχου, τέλος, συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία
87 για τους 

ελέγχους, που πραγµατοποιούν και τα διαβιβάζουν απευθείας ανά εξάµηνο στο Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Κεντρική Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Συντονισµού και 

Προγραµµατισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης ενώ ανά διετία αποστέλλονται εκθέσεις  

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρµογή του άρθρου 17 Κανονισµού 561/2006.  

1.3.4 Κοινοτική Μεταφορά 

 Υπό το καθεστώς του Κανονισµού ΕΕ 1072/09, ο οποίος αντικατέστησε τους 

Κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 881/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 και την Οδηγία 2006/94/ΕΚ 

εκτελούνται οι διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές που διενεργούνται για 
                                                 
87  Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ. Γ438/28317/2481/2009. 
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λογαριασµό τρίτου για τις διαδροµές που πραγµατοποιούνται στο έδαφος της 

Κοινότητας. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός εφαρµόζεται στα πλαίσια της θέσπισης 

κοινών κανόνων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές στην ΕΕ, προκειµένου να 

συµβάλουν στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. 

 

Εικόνα 1.1 Τύποι εµπορευµατικών µεταφορών 

Πεδίο εφαρµογής: 

Ο κανονισµός εφαρµόζεται σε οχήµατα µε µέγιστη µικτή µάζα άνω των 3,5 τόνων: 

• στη µεταφορά µε σηµείο αναχώρησης ένα κράτος µέλος και προορισµό  άλλο 

κράτος µέλος ή αντίστροφα µε ή χωρίς διέλευση από κράτος µέλος, (π.χ. 

Ελλάδα - Αυστρία µέσω Ιταλίας). 

• στη µεταφορά µε σηµείο αναχώρησης ένα κράτος µέλος και προορισµό  τρίτη 

χώρα ή αντίστροφα. (π.χ. Ελλάδα - Ρωσία µέσω Βουλγαρίας και Ρουµανίας)   

• στη µεταφορά από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα µε διέλευση από κοινοτικό 
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έδαφος (π.χ. Γερµανικό, ήτοι κοινοτικό φορτηγό εκτελεί µεταφορά από Τουρκία 

– Αλβανία µέσω Ελλάδας, Για τη διέλευση από την Ελληνική Επικράτεια 

απαιτείται η κοινοτική άδεια αλλά και η άδεια Ε∆ΥΜ ή διµερής ή τριγωνική για 

την υπόλοιπη διαδροµή).  

Προϋποθέσεις εφαρµογής: 

Η Κοινοτική Άδεια 

Κανόνας 

Για την κοινοτική µεταφορά απαραίτητη είναι η κοινοτική άδεια (παράρτηµα 

4),η οποία χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε κράτους-µέλους σε κάθε οδικό 

µεταφορέα εµπορευµάτων που έχει δικαίωµα διενέργειας διεθνών εµπορευµατικών 

µεταφορών για λογαριασµό τρίτων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι: εκδίδεται 

στο όνοµα του µεταφορέα, έχει ισχύ πενταετή, είναι αµεταβίβαστη, φυλάσσεται σε 

κάθε όχηµα και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο το γνήσιο αντίγραφό της88. 

   Σε περίπτωση, που ο οδικός µεταφορέας απασχολεί  οδηγό που δεν είναι 

υπήκοος κράτους µέλους (π.χ. Αλβανός, Τούρκος) απαιτείται νε εκδοθεί  από τις αρχές 

του κράτους µέλους βεβαίωση οδηγού (παράρτηµα 4) (σύµφωνα µε τον  Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 1ης 

Μαρτίου 2002 για την τροποποίηση των κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) 

αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου µε σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού) ώστε οι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί των κρατών της ΕΕ να είναι σε θέση να ελέγχουν εάν οι οδηγοί-

υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούνται νόµιµα ή τίθενται νόµιµα στη διάθεση του 

µεταφορέα που είναι υπεύθυνος για συγκεκριµένη µεταφορά.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει 

να βρίσκεται επί του οχήµατος κατά τη διάρκεια των µεταφορών και να επιδεικνύεται 

στις ελεγκτικές αρχές. 

Εξαίρεση (εξαιρούµενες από την Κοινοτική Άδεια): 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ 5 του ΕΚ 1072/09 «δεν απαιτούν κοινοτική άδεια και 

απαλλάσσονται από οιαδήποτε άδεια µεταφοράς:  

                                                 
88 Το κράτος µέλος εγκατάστασης χορηγεί στον δικαιούχο το πρωτότυπο της κοινοτικής άδειας, το οποίο 
φυλάσσεται από τον µεταφορέα, και αριθµό επικυρωµένων αντιγράφων αντίστοιχο µε τον αριθµό των 
οχηµάτων που διαθέτει ο κάτοχος της κοινοτικής άδειας. 
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α) οι ταχυδροµικές µεταφορές, που εκτελούνται στο πλαίσιο καθεστώτος 

καθολικής υπηρεσίας 

 β) οι µεταφορές οχηµάτων, που έχουν υποστεί ζηµία ή βλάβη  

 γ) οι εµπορευµατικές µεταφορές µε µηχανοκίνητα οχήµατα των οποίων η 

συνολική επιτρεπόµενη µάζα, συµπεριλαµβανοµένου του βάρους των 

ρυµουλκουµένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 

 δ) η µεταφορά εµπορευµάτων µε µηχανοκίνητα οχήµατα, εφόσον πληρούνται 

οι εξής προϋποθέσεις:  

i) τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν 

πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί ή εκµισθωθεί, παραχθεί, εξορυχτεί, 

µεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν·  

ii) η µεταφορά εξυπηρετεί την προσκόµιση των εµπορευµάτων προς την 

επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτήν, ή τη µετακίνησή τους, είτε εντός 

είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασµό της·  

iii) τα µηχανοκίνητα οχήµατα, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά αυτή 

οδηγούνται από το προσωπικό, που απασχολείται από την επιχείρηση ή από 

προσωπικό, που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάµει συµβατικής 

υποχρέωσης·  

iv) τα οχήµατα, που µεταφέρουν τα εµπορεύµατα ανήκουν στην επιχείρηση 

ή έχουν αγορασθεί από αυτήν επί πιστώσει ή έχουν µισθωθεί εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούν τους όρους, που προβλέπει η οδηγία 

2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 

Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς 

οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές  και  

v) η µεταφορά αυτή συνιστά απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο 

του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης·  

ε) οι µεταφορές φαρµάκων, ιατρικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισµού καθώς 

και άλλων αναγκαίων αντικειµένων σε περίπτωση βοή θειας έκτακτης ανάγκης, 

ιδίως κατόπιν φυσικών καταστροφών.  

 

Το πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σηµείο iv) δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται 

εφεδρικό όχηµα κατά τη διάρκεια σύντοµης βλάβης του οχήµατος που 

χρησιµοποιείται κανονικά». 
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Υποχρεώσεις µεταφορέων: 

Οι µεταφορείς που έχουν άδεια, τηρούν στο όχηµα και επιδεικνύουν στα 

αρµόδια όργανα ελέγχου του νόµου 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49), τα ακόλουθα 

έγγραφα για τον έλεγχο της νοµιµότητας των κοινοτικών µεταφορών: 

• Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος (αφορά οχήµατα άνω των 3,5 τόνων – άρθρο 

1, παρ 5, Κανονισµός ΕΕ 1072/09). 

•  Το γνήσιο αντίγραφο (γαλάζια κάρτα) της κοινοτικής άδειας του µεταφορέα. 

•  Βεβαίωση οδηγού, εάν ο οδηγός του οχήµατος δεν είναι υπήκοος κράτους  

µέλους (ροζ έντυπο ). 

• ∆ελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ της αρχής χώρας µόνιµης εγκατάστασης. 

•  ∆ιεθνή φορτωτική (CMR) για την εισερχόµενη διεθνή µεταφορά. 

• Έγγραφα οδηγού. 

• Κάρτες ταχογράφων (σε αναλογικούς ή εκτύπωση σε ψηφιακό). 

• Τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε µεταφορά. 

• Μισθωτήριο (εφόσον υπάρχει µίσθωση - η κοινοτική άδεια ανήκει στον 

µισθωτή),   

• Άδεια Ε∆ΥΜ σε µεταφορά κοινοτικού µεταφορέα, που κάνει διµερείς ή transit 

ή τριγωνική µεταφορά σε τρίτη χώρα.  

 

  

Οι κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 4 του νόµου 3446/06 είναι:  

 

�  Παρ.1.22 - Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος, το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την 

άδεια που προβλέπεται στον Κανονισµό 881/92/ΕΚ (L95) (νυν Κανονισµός ΕΕ 

1072/09): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων 

ευρώ.  

 

�  Παρ.1.23 - Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα βεβαίωση, που προβλέπεται στον 

Κανονισµό 484/2002/ΕΚ (L076) για οδηγό υπήκοο µη κοινοτικής χώρας: 

Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  
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�  Παρ.1.25 - Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος και διενέργεια οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 

3118/1993/ΕΚ (L279) (Ενδοµεταφορές) και ήδη στον Κανονισµό ΕΕ 

1072/2009: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και στον υπεύθυνο 

φόρτωσης πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.  

 

�  Παρ.1.46 - ∆ιενέργεια εθνικής οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε φορτηγό 

όχηµα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των 

εµπορευµάτων πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η 

είσοδος του οχήµατος στη χώρα για έξι µήνες.  

 

1.3.5 Ενδοµεταφορά (CABOTAGE) (άρθρο 4 παρ. 1.25 Ν3446/06) 

Πεδίο εφαρµογής: 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 της 26ης Μαρτίου 1992 ενοποίησε την 

υφιστάµενη νοµοθεσία σχετικά µε τις διασυνοριακές µεταφορές µεταξύ των κρατών 

µελών και καθιέρωσε το καθεστώς των κοινοτικών αδειών που χορηγούνται στους 

µεταφορείς εµπορευµάτων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τις µεταφορές οι οποίες έχουν 

ως σηµείο αναχώρησης ή προορισµού το έδαφος κράτους µέλους ή διέρχονται από το 

έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών. Για τις διαδροµές που συνδέουν ένα 

κράτος µέλος µε τρίτη χώρα, το καθεστώς εφαρµόζεται επίσης όταν υφίσταται 

συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας. Ενώ µέχρι τότε οι µεταφορές µεταξύ 

δύο κρατών µελών ήταν δυνατές µόνο βάσει διµερών συµφωνών και υπέκειντο 

επιπλέον σε περιορισµούς, ο εν λόγω κανονισµός κατήργησε όλους τους ποσοτικούς 

περιορισµούς (ποσοστώσεις) και τις διµερείς άδειες από 1ης Ιανουαρίου 1993. Έκτοτε 

οι διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές εντός της Ένωσης είναι σχεδόν ελεύθερες διότι η 

πρόσβαση στην αγορά υπόκειται πλέον µόνο σε ποιοτικές απαιτήσεις για την έκδοση 

κοινοτικής άδειας, η οποία χορηγείται στις εταιρείες µεταφορών από το κράτος µέλος 

εγκατάστασης και πρέπει να αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη (χώρες 

υποδοχής). (Θεµατολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 11/2015 – 2016) 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/9389 του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 

1993, όπως αναφέρεται στο αριθµό 11/2015 θεµατολογικό δελτίο της ΕΕ για τις 

                                                 
89  Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 279/1 της 12-11-1993 



 
 

101 
 

 
 

ενδοµεταφορές: «θεσπίστηκε για να καλύψει τις χερσαίες ενδοµεταφορές (καµποτάζ), 

δηλαδή την παροχή υπηρεσιών µεταφορών εντός ενός κράτους µέλους από επιχείρηση 

µεταφορών εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος. Στην πράξη πρόκειται για τις 

υπηρεσίες, που παρέχουν σε ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σε αυτό, 

οι οποίοι, στο πλαίσιο µιας διεθνούς µεταφοράς, βρίσκονται σε χώρα υποδοχής και 

προτιµούν, αντί να επιστρέψουν χωρίς φορτίο, να εκτελέσουν µια επιπλέον µεταφορά 

στην χώρα αυτή πριν να φτάσουν στα σύνορα.  

 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που 

διέθεταν κοινοτική άδεια, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος µέλος προέλευσης να 

παρέχουν υπηρεσίες οδικών εµπορευµατικών µεταφορών σε άλλο κράτος µέλος υπό 

την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε προσωρινή βάση. Από τις 30 

Ιουνίου 1998, ωστόσο, η πλήρης ελευθέρωση της δραστηριότητας των ενδοµεταφορών 

έχει παραµείνει µέτρο προσωρινού χαρακτήρα, καθώς επιτρέπει στα κράτη µέλη να 

ζητήσουν από την Επιτροπή την έγκριση ρήτρας διασφάλισης σε περίπτωση σοβαρής 

διαταραχής της αγοράς λόγω των ενδοµεταφορών. 

 

Μετά από την προσπάθεια της Επιτροπής να διευκρινίσει τον προσωρινό 

χαρακτήρα των ενδοµεταφορών µέσω ερµηνευτικής ανακοίνωσης (της 26ης 

Ιανουαρίου 2005), ο κανονισµός ΕΕ 1072/2009 (αντικατέστησε τον 881/92 της 26ης 

Μαρτίου 1992)  της 21ης Οκτωβρίου 2009 (άρθρο 8 παράγραφος 2) δεν αναφέρεται 

πλέον σε γενικές ενδοµεταφορές, αλλά εισάγει την περισσότερο περιοριστική ρύθµιση 

των διαδοχικών ενδοµεταφορών (σύµφωνα µε την οποία επιτρέπονται έως και τρεις 

ενδοµεταφορές εντός επτά ηµερών µετά από µια διεθνή µεταφορά µε προορισµό το 

κράτος µέλος υποδοχής της ενδοµεταφοράς). Οι διατάξεις σχετικά µε τις 

ενδοµεταφορές εφαρµόζονται από την 14η Μαΐου 2010». 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1072/2009 οι µεταφορείς, που είναι 

εγκατεστηµένοι σε άλλη κοινοτική χώρα και είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας του 

Κανονισµού µπορούν να εκτελούν εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για 

λογαριασµό τρίτου στην Ελλάδα (ή άλλο κράτος µέλος)90 µε τις εξής προϋποθέσεις: Το 

                                                 
90 Για  το έλεγχο των κοινοτικών οχηµάτων που  διενεργούσαν  ενδοµεταφορές καθιερώθηκε η εισαγωγή 
του Βιβλίου Ενδοµεταφορών, µε την Υπουργική Απόφαση Υπουργού Μεταφορών µε 
αριθµό  Β4/ΟΙΚ.19408/1833 ΦΕΚ Β 720/16.04.2009  «Καθιέρωση Βιβλίου Ενδοµεταφορών, 
περιεχόµενο, µορφή και όροι χρήσης αυτού».  Για την άσκηση ενδοµεταφορών έπρεπε µια µεταφορική 
επιχείρηση χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να  ορίσει στην Ελλάδα «φορολογικό αντιπρόσωπο», 
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όχηµα πρέπει να εισέλθει στην Ελλάδα µε φορτίο, πραγµατοποιώντας διεθνή µεταφορά 

από ένα άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα προς την Ελλάδα. Αφού παραδώσει το φορτίο 

της διεθνούς µεταφοράς, ο µεταφορέας έχει δικαίωµα να πραγµατοποιήσει µέχρι τρεις 

ενδοµεταφορές σε διάστηµα επτά ηµερών. 

Η προθεσµία των επτά ηµερών υπολογίζεται ηµερολογιακά, ξεκινώντας στις 

00:00́ της πρώτης ηµέρας µετά την εκφόρτωση της διεθνούς µεταφοράς και 

τελειώνοντας στις 24:00 της έβδοµης ηµέρας. Εάν στην εισερχόµενη διεθνή µεταφορά 

µεταφέρονται φορτία προς περισσότερους παραλήπτες, οι ενδοµεταφορές µπορούν να 

αρχίσουν µόνον αφού παραδοθούν όλα τα φορτία στους προορισµούς τους µέσα στην 

Ελλάδα. 

 

Ο  Κανονισµός δίνει τη δυνατότητα στον κοινοτικό µεταφορέα να 

πραγµατοποιήσει ορισµένες ή και όλες τις ενδοµεταφορές, που δικαιούται µετά τη 

διεθνή µεταφορά, όχι (µόνο) στην χώρα υποδοχής της εισερχόµενης διεθνούς 

µεταφοράς αλλά  και σε άλλες κοινοτικές χώρες, στις οποίες θα πρέπει να εισέλθει 

χωρίς φορτίο. Σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται µόνο µια ενδοµεταφορά ανά κράτος 

µέλος διέλευσης, εντός τριών ηµερών. Η προθεσµία των τριών ηµερών υπολογίζεται 

ηµερολογιακά, ξεκινώντας από την εποµένη της εισόδου χωρίς φορτίο στο κράτος 

µέλος διέλευσης. Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η συνολική προθεσµία των επτά 

ηµερών. (Παράρτηµα 5) 

 

Εξαίρεση: 

 

Εξαιρούνται της ενδοµεταφοράς:  

 

• οι ταχυδροµικές µεταφορές . 
 
•  οι µεταφορές οχηµάτων, που έχουν υποστεί ζηµία ή βλάβη. 

 

                                                                                                                                               
σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση Αριθ. 1111374/9160/2152/0014/93 (ΦΕΚ 700Β'/93): Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκειµένους εγκαταστηµένους 
εκτός Ελλάδος, υποχρεώσεις και δικαιώµατα αυτών, όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την 
ΥΑ1077223/4331/0014/95 (ΦΕΚ 612Β'/95): «Συµπλήρωση των διατάξεων της 
1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ. 1281 απόφασης Υπουργού Οικονοµικών» και την ΥΑ 
1133485/1095/0015/96 (ΦΕΚ 1146 Β΄): Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων. Οι υποχρεώσεις 
αυτές καταργήθηκαν µε την έκδοση και εφαρµογή του Κανονισµού ΕΕ 1072/2009.  
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•  οι εµπορευµατικές µεταφορές µε µηχανοκίνητα οχήµατα, των οποίων η 

συνολική επιτρεπόµενη µάζα, συµπεριλαµβανοµένου του βάρους των 

ρυµουλκουµένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 
•  η µεταφορά εµπορευµάτων µε µηχανοκίνητα οχήµατα εφόσον πληρούνται οι 

εξής προϋποθέσεις: i) τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα ανήκουν στην επιχείρηση 

ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, µισθωθεί ή εκµισθωθεί, παραχθεί, εξορυχτεί, 

µεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ii) η µεταφορά εξυπηρετεί την 

προσκόµιση των εµπορευµάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από 

αυτήν, ή τη µετακίνησή τους, είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για 

λογαριασµό της iii) τα µηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη 

µεταφορά αυτή οδηγούνται από το προσωπικό που απασχολείται από την 

επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάµει 

συµβατικής υποχρέωσης iv) τα οχήµατα που µεταφέρουν τα εµπορεύµατα 

ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν αγορασθεί από αυτήν επί πιστώσει ή έχουν 

µισθωθεί εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούν τους όρους που 

προβλέπει η οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων 

οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές  και v) η 

µεταφορά αυτή συνιστά απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του 

συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

• οι µεταφορές φαρµάκων, ιατρικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισµού καθώς 

και άλλων αναγκαίων αντικειµένων σε περίπτωση βοήθειας έκτακτης ανάγκης, 

ιδίως κατόπιν φυσικών καταστροφών 

 

• ∆εν θεωρείται ενδοµεταφορά η µεταφορά φορτίων ή ασυνόδευτων 

ρυµουλκούµενων από λιµάνια και σιδηροδροµικούς σταθµούς προς το 

εσωτερικό της χώρας από κοινοτικά οχήµατα εφόσον η µεταφορά αυτή είναι 

τελική οδική διαδροµή µιας συνδυασµένης µεταφοράς91. 

                                                 
91 Περιπτώσεις συνδυασµένης µεταφοράς που δεν θεωρείται ενδοµεταφορά :α) ενδιάµεση θαλάσσια 
διαδροµή άνω των 100 χλµ. Αρχική ή τελική διαδροµή έως 150 χλµ σε ευθεία γραµµή από το λιµάνι 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης και β) ενδιάµεση σιδηροδροµική διαδροµή άνω των 100 χλµ και αρχική ή 
τελική οδική διαδροµή από και προς τον πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδροµικό σταθµό (βλ. 
παραδείγµατα 1 και 2 στο παράρτηµα του κεφαλαίου Συνδυασµένη Μεταφορά).  
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Υποχρεώσεις του µεταφορέα: 

Οι µεταφορείς τηρούν στο όχηµα και επιδεικνύουν στα αρµόδια όργανα ελέγχου του Ν. 

3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) τα ακόλουθα έγγραφα για τον έλεγχο της νοµιµότητας των 

ενδοµεταφορών: 

•  Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος (αφορά οχήµατα άνω των 3,5 τόνων – άρθ 1, 

παρ 5, ΕΚ 1072/09). 

•  Το γνήσιο αντίγραφο (γαλάζια κάρτα) της κοινοτικής άδειας του µεταφορέα. 

•  Βεβαίωση οδηγού εάν ο οδηγός του οχήµατος δεν είναι υπήκοος κράτους  

µέλους (ροζ έντυπο). 

• ∆ελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ της αρχής χώρας µόνιµης εγκατάστασης. 

•  ∆ιεθνή φορτωτική (CMR) για την εισερχόµενη διεθνή µεταφορά . 

• Έγγραφα οδηγού. 

• Κάρτες ταχογράφων (σε αναλογικούς ή εκτύπωση σε ψηφιακό). 

• Μισθωτήριο (εφόσον υπάρχει µίσθωση-η κοινοτική άδεια ανήκει στον µισθωτή) 

• Άδεια Ε∆ΥΜ σε µεταφορά κοινοτικού µεταφορέα που κάνει διµερείς ή transit ή 

τριγωνική µεταφορά σε τρίτη χώρα. 

• Τα φορτωτικά-συνοδευτικά έγγραφα για κάθε ενδοµεταφορά που 

πραγµατοποιήθηκε µετά την εισερχόµενη διεθνή µεταφορά.  Τα όργανα ελέγχου 

µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία των οδικών µεταφορών ή την ελληνική φορολογική 

νοµοθεσία για τον έλεγχο νοµιµότητας µιας ενδοµεταφοράς, όπως τις 

καταγραφές του ψηφιακού ή αναλογικού ταχογράφου, το δελτίο αποστολής που 

εκδίδει ο έλληνας αποστολέας κλπ. 

 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 του νόµου 3446/06 είναι:  

 

�  Παρ.1.22 - Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος, το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την 

άδεια που προβλέπεται στον Κανονισµό 881/92/ΕΚ (L95) και ήδη ΕΕ 1072/09: 

Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  
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�  Παρ.1.23 - Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα βεβαίωση, που προβλέπεται στον 

Κανονισµό 484/2002/ΕΚ (L076) για οδηγό υπήκοο µη κοινοτικής χώρας: 

Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  

 

�  Παρ.1.25 - Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος και διενέργεια οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 

3118/1993/ΕΚ (L279)  

 

� (Ενδοµεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και στον 

υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.  

 

�  Παρ.1.46 - ∆ιενέργεια εθνικής οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε φορτηγό 

όχηµα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των 

εµπορευµάτων πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η 

είσοδος του οχήµατος στη χώρα για έξι µήνες.  

 

1.3.5.1 Εµπειρική µελέτη. Στοιχεία των ενδοµεταφορών στην Ε.Ε 

 

Η επιτυχία του ανοίγµατος της αγοράς  σε ολόκληρη την ΕΕ αποδεικνύεται από 

την αύξηση του όγκου των οδικών µεταφορών µεταξύ τρίτων κρατών και των 

ενδοµεταφορών (καµποτάζ), στο πλαίσιο των οποίων οι οδικοί µεταφορείς επιτρέπεται 

να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση ενδοµεταφορών σε άλλα κράτη µέλη. 

Οι εθνικές µεταφορές που εκτελέστηκαν µε οχήµατα ταξινοµηµένα σε άλλο κράτος 

µέλος (δηλαδή ενδοµεταφορές) ανέρχονται σε ποσοστό µόλις του 1,2% στο σύνολο των 

µεταφορών, παρόλο το επιτυχές άνοιγµα της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό 

συµβαίνει, διότι εξακολουθούν  να υφίστανται νοµικοί περιορισµοί.  
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Πηγή: Eurostat 2015 

Γράφηµα 1.1 Εξέλιξη των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών καµποτάζ ΕΕ-27 

 

 
Πηγή: Eurostat,2015 

Γράφηµα 1.2 Ποσοστό ενδοµεταφορών στην ΕΕ 

 

Το µερίδιο των διεθνών µεταφορών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας από 30% του συνόλου των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών το 2004 σε 

33% το 2011. Πρόκειται για µια ένδειξη της ολοένα µεγαλύτερης ενοποίησης της 

ενιαίας αγοράς στην ΕΕ. 
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Πίνακας 1.2. Ενδοµεταφορές, που πραγµατοποιήθηκαν από µεταφορείς 2004-2011   

                      στην ΕΕ 

 
Πηγή: Eurostat,2015 

 

 
Πηγή: Eurostat,2015 

Γράφηµα 1.3 Ενδοµεταφορές, που πραγµατοποιήθηκαν από µεταφορείς 2007-2011 

 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, σε απόλυτους όρους, στην ΕΕ οι 

µεταφορείς εξακολουθούν να εκτελούν το µεγαλύτερο µέρος των ενδοµεταφορών 

(51%), κυρίως σε κράτη µέλη όµορα εκείνου στο οποίο έχει ταξινοµηθεί το όχηµα. Οι 

σηµαντικότερες αγορές ενδοµεταφορών είναι οι µεγάλες κεντρικές αγορές µεταφορών 
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(Γερµανία, Γαλλία). 

Πίνακας 1.3 Οι σηµαντικότερες αγορές ενδοµεταφορών στην ΕΕ 

 
Πηγή: Eurostat,2015 

 

1.3.6 CMR (Convention relative au contrat de transport international 

de merchandises par route)92  

Στο πεδίο των διεθνών οδικών µεταφορών, το σηµαντικότερο ρόλο 

διαδραµατίζει η διεθνής σύµβαση της Γενεύης  της 19.5.1956, η οποία κυρώθηκε στην 

χώρα µας µε το νόµο 559/77 και τροποποιήθηκε  µε το πρωτόκολλο της Γενεύης, που 

κυρώθηκε µε τον νόµο 1533/1985. Έχει εφαρµογή σε κάθε σύµβαση µεταφοράς 

εµπορευµάτων, η οποία εκτελείται οδικώς µε οχήµατα και έναντι αµοιβής, εφόσον ο 

τόπος παραλαβής των εµπορευµάτων και ο τόπος που ορίζεται για παράδοση, 

βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες, από τις οποίες η µια τουλάχιστον είναι 

συµβαλλοµένη χώρα, ασχέτως του τόπου διαµονής και εθνικότητας των 

συµβαλλόµενων και ανεξαρτήτως του αν εκείνος, που ανέλαβε µε την σύµβαση την 

µεταφορά των πραγµάτων διατηρεί επιχείρηση µεταφοράς ή την εκτέλεσε εντελώς  

περιστασιακά ή ανέθεσε την εκτέλεση της σε υποµεταφορέα ή δεν έχει δικά του 

                                                 
92 Συµµετέχουν 55 κράτη (Ιδρυτικά µέλη ήταν: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, 
Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ελβετία). 
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αυτοκίνητα και αναθέτει µετά σε τρίτον την εκτέλεση της ή έχει την ιδιότητα του 

παραγγελιοδόχου µεταφοράς και όχι του µεταφορέα. Αρκεί στη σύµβαση µεταφοράς να 

µην γίνεται µνεία ότι η µεταφορά θα ανατεθεί σε τρίτον ή ότι ο εντολέας αναθέτει στον 

αντισυµβαλλόµενο του απλώς και µόνο την µέριµνα για την εξεύρεση του µεταφορέα, 

οπότε πρόκειται για σύµβαση παραγγελίας µεταφοράς, στην οποία δεν έχουν ευθεία 

εφαρµογή οι διατάξεις της ∆ιεθνούς Συνθήκης CMR , αλλά αναλογική, σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις των άρθρων 90 του Εµπορικού Νόµου. (Καραµπάγιας, 2013) 

Το συνοδευτικό  έγγραφο της διεθνούς οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων είναι 

το δελτίο παράδοσης, η έκδοση  του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

4 της ∆ιεθνούς Συνθήκης CMR. Το ως άνω δελτίο δεν είναι  συστατικό έγγραφο, ούτε 

αποτελεί αποκλειστικό µέσο απόδειξης της ύπαρξης και του περιεχόµενου  της διεθνούς 

σύµβασης οδικής µεταφοράς (άρθρο 4 παρ. 2 ∆ιεθνούς Συνθήκης  CMR).  To κατά το 

άρθρο 6 της ∆ιεθνούς Συνθήκης  CMR περιεχόµενο του δελτίου παράδοσης αποτελεί 

µια prima facie απόδειξη και ένα µαχητό τεκµήριο για την σύναψη και το περιεχόµενο 

της σχετικής σύµβασης. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα. Οι υπογραφές πρέπει να είναι 

ιδιόχειρες και δεν µπορεί να έχουν αντικατασταθεί µε σφραγίδες. (Καραµπάγιας, 2013) 

Οι οδικοί µεταφορείς που διενεργούν διεθνείς µεταφορές σύµφωνα µε βάση τις 

διατάξεις της Σύµβασης CMR πρέπει να συµπληρώνουν το  ειδικό αυτό δελτίο 

παράδοσης, η οποία άλλως καλείται ∆ιεθνής Φορτωτική της Σύµβασης CMR. 

 

Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από τον 

µεταφορέα και τον αποστολέα εµπορευµάτων. Το ένα αντίτυπο (αυτό µε τις κόκκινες 

γραµµές) κρατείται από τον αποστολέα, ένα δίδεται στον παραλήπτη (µε τις µπλε 

γραµµές) και ένα (µε πράσινες γραµµές) το κρατά ο µεταφορέας και πρέπει να 

βρίσκεται επί του οχήµατος κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Στο σηµείο αυτό να 

επισηµάνουµε το εξής παράδοξο: Ενώ το ∆ελτίο Παράδοσης ή άλλως η ∆ιεθνής 

Φορτωτική δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της συµβάσεως διεθνούς µεταφοράς, παρά 

µόνο αποδεικτικό, γεγονός που σηµαίνει ότι τους µόνους που κατοχυρώνει είναι τους 

συναλλασσόµενους µεταξύ τους, πολλές έννοµες τάξεις, µεταξύ των οποίων και η 

ελληνική, υποχρεώνουν τους µεταφορείς να το φέρουν µαζί τους ως συνοδευτικό 

έγγραφο και προβλέπουν µάλιστα και σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης της 

υποχρεώσεως αυτής. (Παράρτηµα 6) 
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Η ποινή που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 1.44: ∆ιενέργεια 

διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό τρίτων µε φορτηγό όχηµα 

χωρίς τη διεθνή φορτωτική (C.M.R.), που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 559/1977 

(ΦΕΚ 78 Α΄) ή µε φορτωτική που δεν είναι µε ακρίβεια συµπληρωµένη ή µε φορτωτική 

µη ισχύουσα για οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή 

πρόστιµο εξακοσίων ευρώ. (παράρτηµα 6) 

 

Για τη διεθνή µεταφορά µε ΦΙΧ αυτοκίνητα δεν απαιτείται, όπως είναι λογικό,  η 

συµπλήρωση του εντύπου CMR. Η CMR καλύπτει αποκλειστικά τη φόρτωση οδικών 

οχηµάτων, τα εµπορευµατοκιβώτια ή τα κινητά αµαξώµατα (swap bodies ή 

Wechselpritsche)  δεν νοούνται ως οχήµατα. 

Τα πρόσωπα
93 των συµβαλλόµενων στην διεθνή οδική µεταφορά είναι ταυτόσηµα µε 

εκείνα της εσωτερικής χερσαίας µεταφοράς δηλαδή ο αποστολέας (ή ο φορτωτής), ο 

µεταφορέας (ή ο αγωγιάτης κατά την ορολογία του Εµπορικού Νόµου) και ο 

παραλήπτης (συνήθως ο αγοραστής των εµπορευµάτων). 

 

1.3.7 E∆ΥΜ (Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών - 

        CEMT/ECMT  European conference of ministers of transport) 

 

Πρόκειται για διεθνή διακυβερνητικό Οργανισµό
 
για θέµατα µεταφορών που 

ιδρύθηκε το 1953. H Ελλάδα εισχώρησε την 16 Ιουνίου 1973 και κυρώθηκε µε το Ν.∆. 

80/74 (ΦΕΚ 286/Α/1974). Η Ε∆ΥΜ µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνές Φόρουµ Μεταφορών 

(International Transport Forum), βάσει ∆ιακήρυξης που ψηφίστηκε από το Συµβούλιο 

Υπουργών της Ε∆ΥΜ στην Υπουργική ∆ιάσκεψη που συνήλθε στις 17 και 18 Μαΐου 

2006 στο ∆ουβλίνο.   

Το σύστηµα πολυµερών ποσοστώσεων των αδειών µεταφορών, που εισήχθηκε 

την 1η Ιανουαρίου 1974 θεωρήθηκε από το Συµβούλιο Υπουργών ένα πρακτικό βήµα 

προς την βαθµιαία απελευθέρωση των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων, η οποία 

                                                 
93 Στη σύµβαση µεταφοράς, εκτός από τα βασικά πρόσωπα, που µετέχουν σε αυτήν, δηλαδή τον 
αποστολέα ή φορτωτή, τον αγωγιάτη ή µεταφορέα και τον παραλήπτη, µπορεί να παρεµβληθεί ένα 
τέταρτο πρόσωπο, ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς, ο οποίος διαφέρει από το µεταφορέα ή αγωγιάτη, κατά 
το ότι ο τελευταίος ενεργεί ο ίδιος τη µεταφορά, ενώ ο παραγγελιοδόχος αναλαµβάνει, έναντι του 
φορτωτή ή του παραλήπτη, να εξεύρει  µεταφορέα, µε τον οποίο συνάπτει ο ίδιος τη σύµβαση 
µεταφοράς, είναι δηλαδή εργολάβος µεταφοράς. Η σύµβαση µεταφοράς είναι γνήσια σύµβαση υπέρ 
τρίτου.  
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µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε τις κοινές προσπάθειες των Κρατών Μελών για την 

εναρµόνιση των όρων ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των οδικών µεταφορέων των 

διαφόρων χωρών όσο και µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς. Ο πολυµερής 

χαρακτήρας των αδειών εξυπηρετεί  την ορθολογική χρήση των οχηµάτων, µειώνοντας 

τον αριθµό κενών  δροµολογίων. Επιπλέον, θεσπίστηκαν προδιαγραφές αναφορικά µε 

την ηχορύπανση και την εκποµπή καυσαερίων, αλλά και απαιτήσεις ασφαλείας (EURO 

III safe, EURO IV safe και EURO V safe), ενισχύοντας τη χρήση οχηµάτων, που είναι 

ασφαλή και φιλικά στο περιβάλλον. 

Η Άδεια Ε∆ΥΜ 

Για να διευκολυνθούν οι διεθνείς µεταφορές στα Κράτη Μέλη της Ε∆ΥΜ
94 και να 

επιτευχθεί η βελτιωµένη χρήση των οχηµάτων, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 

πολυµερών και διµερών αδειών µεταφοράς οι εξής κατηγορίες µεταφορών (πρβ. 

TRANS/SC. 1/2002/4/Rev.4, σελ. 16 ): 

• Μεταφορές εµπορευµάτων µε φορτηγά µέχρι 3,5 τόνους 

(συµπεριλαµβανοµένου του ρυµουλκούµενου).  

•  Η περιστασιακή µεταφορά εµπορευµάτων από και προς αεροδρόµιο σε 

περιπτώσεις εκτροπής υπηρεσιών.  

•  Η µεταφορά οχηµάτων, που έχουν υποστεί βλάβη και η µεταφορά των  

οχηµάτων επισκευής.  

• Άφορτο δροµολόγιο οχήµατος προς αντικατάσταση άλλου, που έχει υποστεί 

βλάβη και η επιστροφή αυτού, που υπέστη βλάβη µετά την επιδιόρθωση.  

• Η µεταφορά ζώντων ζώων µε οχήµατα µεταφοράς  ζώντων ζώων είτε εκ 

κατασκευής είτε διασκευασµένα καταλλήλως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του κράτους χορήγησης της άδειας.  

• Η µεταφορά τµηµάτων/µερών για υπερωκεάνια και αεροσκάφη. 

• Μεταφορά ιατρικών εφοδίων και εξοπλισµού για αντιµετώπιση επειγουσών 

αναγκών (φυσικών καταστροφών κλπ).  

• Μεταφορά για µη εµπορικούς σκοπούς αντικειµένων τέχνης για εκθέσεις. 

                                                 
94 The following Member countries participate in the quota system at 1st January 2009: Albania, 
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, FYR Macedonia, Georgia, Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, Ukraine and the United Kingdom.( http://www.internationaltransportforum.org/) 
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• Μεταφορά για µη εµπορικούς σκοπούς ζώων και εξοπλισµού για παραστάσεις 

θεατρικές, µουσικές, αθλητικές, κινηµατογραφικές κλπ. 

• Η µεταφορά για ίδιο λογαριασµό.  

• Η µεταφορά νεκρών.  

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε Άδεια Ε∆ΥΜ
95, 

προϋποθέτει την ύπαρξη επί του Φ∆Χ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια του ταξιδιού: 

εντύπου της Άδειας Ε∆ΥΜ και του Βιβλίου ∆ροµολογίων τα οποία να έχουν χορηγηθεί 

στον ίδιο µεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται, όταν ζητούνται από τις αρµόδιες αρχές 

ελέγχου, εφόσον έχουν συµπληρωθεί ανάλογα από τον µεταφορέα. 

  Οι  άδειες Ε∆ΥΜ παρέχουν το δικαίωµα για τη διενέργεια οδικών µεταφορών 

εµπορευµάτων ή για την κυκλοφορία των φορτηγών οχηµάτων χωρίς φορτίο: 

o Από την Ελλάδα
96  προς τα άλλα κράτη - µέλη της Ε∆ΥΜ και 

αντίστροφα. 

o ∆ιαµέσου  κρατών-µελών της Ε∆ΥΜ (transit) 

o Από οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ε∆ΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και  

αντίστροφα. 

Σε περίπτωση που ορισµένες άδειες Ε∆ΥΜ δεν ισχύουν για συγκεκριµένα κράτη  µέλη, 

οι περιορισµοί αναγράφονται πάνω στις άδειες αυτές (µε κόκκινο αποτύπωµα 

σφραγίδας). 

 

Χαρακτηριστικά των αδειών Ε∆ΥΜ 

 

            α) ∆εν παρέχουν δικαίωµα για τη διενέργεια ενδοµεταφορών µέσα στην  

                επικράτεια των κρατών-µελών της Ε∆ΥΜ (δηλαδή  µεταφορών στις οποίες  

                τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται µέσα στο ίδιο κράτος- 

                µέλος). 

 

            β) Είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου µεταφορέα) και  

                αµεταβίβαστες ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλα τα οχήµατα της  

                                                 
       95 Η Άδεια Ε∆ΥΜ εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές µεταφορών των κρατών-µελών. Για την Ελλάδα   
           αρµόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Μεταφορών 

96 Στην Ελλάδα (Όπως επίσης Ιταλία και Αυστρία) γίνεται δεκτό ότι το πρώτο ταξίδι από τη χώρα 
ταξινόµησης θα πρέπει να είναι έµφορτο (άρθρο 3.16 του Οδηγού της Ε∆ΥΜ) 
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                µεταφορικής επιχείρησης µε διαδοχικό τρόπο. 

 

            γ) Μπορούν να συνοδεύουν οποιοδήποτε φορτηγό της επιχείρησης, για όλη  

                όµως  τη µεταφορά που διενεργείται µε το φορτηγό όχηµα ή  συρµό  

                (ρυµουλκό και ρυµουλκούµενο ή αρθρωτό όχηµα). 

 

            δ) ∆εν παρέχουν το δικαίωµα για τη διενέργεια µεταφορών µεταξύ των    

                κρατών-µελών της Ε∆ΥΜ και τρίτης χώρας (µη µέλους) ως χώρας   

                προορισµού (ακόµη κι αν γι’ αυτή τη χώρα υπάρχει άλλου είδους άδεια, π.χ.   

                διµερής).  Είναι όµως δυνατή η διέλευση από τρίτη χώρα µε την αντίστοιχη  

                άδεια. 

  

Από το έτος 2006 ισχύει απόφαση της Ε∆ΥΜ, που περιορίζει τον αριθµό των 

δροµολογίων που µπορούν πραγµατοποιούνται ανά ταξίδι εκτός της χώρας 

ταξινόµησης του οχήµατος για κάθε φορτηγό σε τρία (3). Έτσι, αλβανικό  π,χ, φορτηγό 

µπορεί να πραγµατοποιήσει µέχρι και 3 έµφορτα δροµολόγια µε σηµείο φόρτωσης και 

παράδοσης µεταξύ τρίτων χωρών, πλέον των δροµολογίων εξόδου και επιστροφής στην 

Αλβανία. ∆ηλαδή µετά την εκτέλεση των 3 έµφορτων δροµολογίων πρέπει να 

επιστρέψει στην Αλβανία. (Παράρτηµα 7) 
 

∆εν υπολογίζονται τα κενά δροµολόγια εκτός της χώρας ταξινόµησης. 

 

Χαρακτηριστικά εντύπου Ε∆ΥΜ 
 

 Το έντυπο της  άδειας  Ε∆ΥΜ είναι χρώµατος πράσινου και έχει ενιαία µορφή 

(εκδίδεται από τη Γραµµατεία της Ε∆ΥΜ) για όλα τα κράτη µέλη της97.  Η άδεια 

Ε∆ΥΜ
98 συνοδεύεται από βιβλίο δροµολογίων 50 φύλλων µε τα αντίστοιχα αντίγραφα, 

που παραµένουν στο βιβλίο ακόµα και µετά το πέρας του ταξιδιού. Τα συνοδευτικά 

βιβλία των αδειών Ε∆ΥΜ εκδίδονται από το κάθε κράτος και  για το λόγο αυτό δεν 

έχουν ακριβώς την ίδια µορφή. Εκτός των αδειών Ε∆ΥΜ, που έχουν διάρκεια ισχύος 

                                                 
97 Οι χώρες-µέλη, 43 στον αριθµό,  αναγράφονται στον οδηγό χρήσης των αδειών Ε∆ΥΜ καθώς και στο 
έντυπο της άδειας Ε∆ΥΜ. 
98 Οι άδειες Ε∆ΥΜ συνοδεύονται από: α) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης µε τις τεχνικές απαιτήσεις για 
εκποµπή θορύβου και καυσαερίων “EURO III”, “EURO IV ” για το µηχανοκίνητο όχηµα (πράσινο 
έντυπο), β) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης µε τις τεχνικές απαιτήσεις για  το ρυµουλκούµενο ή 
ηµιρυµουλκούµενο όχηµα (κίτρινο έντυπο) και γ) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου µηχανοκίνητου και 
ρυµουλκούµενου οχήµατος (λευκό έντυπο από ΚΤΕΟ). 
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ενός έτους, εκδίδονται από τη Γραµµατεία της Ε∆ΥΜ άδειες µικρότερης διάρκειας, 

χρώµατος κίτρινου. 

 

Στα  φύλλα του συνοδευτικού βιβλίου Ε∆ΥΜ σηµειώνονται µε χρονολογική σειρά όλα 

τα δροµολόγια, από το σηµείο φόρτωσης µέχρι το σηµείο εκφόρτωσης του 

µεταφερόµενου εµπορεύµατος όπως επίσης και τα άφορτα δροµολόγια,  που 

περιλαµβάνουν διέλευση συνόρων (η  συµπλήρωση των σηµείων διέλευσης transit είναι 

προαιρετική). 

 

Οι κυρώσεις, που προβλέπει ο νόµος 3446/06 είναι:  

 

α) Το άρθρο 4 παρ 1.45: «∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής 

µεταφοράς για λογαριασµό τρίτων µε ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχηµα, µε χρήση 

πλαστής ή παραχαραγµένης άδειας της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών Μεταφορών 

(Ε∆ΥΜ), αντίθετα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ της Υ.Α Φ 205/68/1/1983: 

Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και 

απαγόρευση εισόδου του οχήµατος στη χώρα για ένα έτος. Σε περίπτωση ελλιπούς 

συµπλήρωσης του βιβλίου δροµολογίων Ε∆ΥΜ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον 

µισθωτή πρόστιµο εξακοσίων ευρώ». 

 

β) Το άρθρο 4 παρ 1.48: «∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς 

από µη κοινοτικό µεταφορέα µε αλλοδαπό φορτηγό όχηµα χωρίς διµερή άδεια ή 

τράνζιτ ή τριγωνική, όταν προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών, ή διενέργεια τέτοιας 

µεταφοράς χωρίς να υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια Ε∆ΥΜ: Επιβάλλεται 

στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ στον καθένα και 

απαγορεύεται η είσοδος του οχήµατος στη χώρα για ένα έτος». (παράρτηµα 7). 

 

 

1.3.8 Άδειες διέλευσης (τριγωνικές-διµερείς- transit) 

Με το Ν∆ 3588/1956 κυρώθηκε η Γενική Συµφωνία της Γενεύης του έτους 

1954, που αφορά στον Οικονοµικό Κανονισµό για διεθνείς οδικές µεταφορές. Με τον 

Κανονισµό αυτό καθορίστηκε στην αρχή η έννοια της διεθνούς και της συνοριακής 
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µεταφοράς, δόθηκε ο ορισµός του όρου «εµπόρευµα» και «όχηµα», ορίστηκε ο τρόπος 

οργάνωσης των µεταφορικών επιχειρήσεων, η καταλληλότητα και η ασφάλιση των 

φορτίων, η ικανότητα των οδηγών, τα φορτωτικά έγγραφα και µε το άρθρο 5 

προβλέφθηκε η διαδικασία για την έκδοση άδειας εκτέλεσης διεθνούς οδικής 

µεταφοράς.   

Η Ελλάδα συµµορφώθηκε µε τον Κανονισµό αυτό και όρισε µε το άρθρο 2 του 

Ν 383/76, ότι οι διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές θα διενεργούνται  από 

εµπορικές εταιρίες ή ιδιότυπες µεταφορικές εταιρίες (ΙΜΕ-ΕΠΕ), που θα ιδρύονταν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.  Σε εφαρµογή του ανωτέρω άρθρου του 

Κανονισµού αυτού, ανατέθηκε στην ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του 

Υπουργείου η αρµοδιότητα της  χορήγησης των αδειών αυτών, µε βάση τις 

συναφθείσες πολυµερείς ή διµερείς Συµφωνίες µε άλλες Χώρες
99. Οι διεθνείς οδικές 

εµπορευµατικές µεταφορές µε οχήµατα Φ.∆.Χ της χώρας µας µε τις τρίτες χώρες, είτε 

προς αυτές (διµερείς), είτε µέσω αυτών (τράνζιτ), είτε τριγωνικές, καθορίστηκαν από 

τις ανωτέρω ∆ιµερείς Συµφωνίες και διενεργούνται στα πλαίσια αυτών. Οι µεταφορές 

αυτές διενεργούνται µε έντυπο Άδειας ∆ιέλευσης (ατελής άδεια ή µε καταβολή τελών) 

για διµερή, transit ή τριγωνική µεταφορά (παράρτηµα 8), όταν αυτό απαιτείται από τη 

∆ιµερή συµφωνία
100. 

 

Τριγωνική µεταφορά, είναι η µεταφορά, που διενεργείται µεταξύ δύο χωρών 

αλλά από αυτοκίνητο, που είναι ταξινοµηµένο σε τρίτη χώρα. (Π.χ. Ελληνικό φορτηγό 

φορτώνει στην  Ουκρανία µε προορισµό τη Ρωσία. Η µεταφορά αυτή µπορεί να 

διενεργηθεί είτε µε τη χρήση άδειας τρίτων χωρών ή µε άδεια Ε∆ΥΜ)101. 

Η Άδεια διέλευσης (transit-διακοµιστική µεταφορά) είναι η διέλευση ενός 

οχήµατος (έµφορτου ή άφορτου) από κράτος στο οποίο δεν φορτώνονται ή 

εκφορτώνονται εµπορεύµατα.  Είναι προσωπική  (εκδίδεται στο όνοµα της µεταφορικής 

                                                 
99
Άρθρο 18  νόµου 383/76, άρθρο 3 νόµου 1010/80 και ΥΑ Φ.205/43032/1919 «Περί διεθνών οδικών 

µεταφορών   εµπορευµάτων».  
100 Π.χ. Με τη Γιουγκοσλαβία έγινε συµφωνία το 1959, που προέβλεπε την εκτέλεση διεθνών µεταφορών 
και µέσω αυτής transit από αναγνωρισµένες επιχειρήσεις, την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων 
οχηµάτων σε σχέση µε το οδικό δίκτυο (Ν∆ 4011/1959 και απόφαση Υπουργών Εξωτερικών, 
Οικονοµικών, Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων της 25/4/1960  ΦΕΚ Α΄52). Ακολούθησαν διµερείς 
συµφωνίες µε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης (π.χ. µε την ΥΑ Αριθ.Ε/101754 /398 της 3 Ιαν./5 Φεβρ. 
1970 (ΦΕΚ Β΄/90): «Περί καθορισµού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εκτελέσεως διεθνών 
µεταφορών υπό Ελληνικών οδικών οχηµάτων»). 
101 Οι τριγωνικές µεταφορές είναι απολύτως ελεύθερες µέσα στην Ε.Ε. και πραγµατοποιούνται µόνο µε 
την κοινοτική άδεια ήτοι την λεγόµενη «Γαλάζια Κάρτα» του ΚανΕΕ 1072/2009.  
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επιχείρησης) και  δεν µεταβιβάζεται σε τρίτους,  ισχύει για ένα πλήρες ταξίδι µετ’ 

επιστροφής, δηλαδή η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι τόση όση χρειάζεται 

για την πραγµατοποίηση µιας µεταφοράς.  Ο Έλληνας µεταφορέας για να διενεργήσει 

µια  διεθνή εµπορευµατική µεταφορά σε µια άλλη χώρα εφοδιάζεται µε την σχετική  

άδεια  από τα τελωνεία εξόδου της χώρας µας. 

Οι κυρώσεις, που προβλέπονται σύµφωνα µε το νόµο 3446/06 είναι:  

 α) Το άρθρο 4 παρ 1.46: «∆ιενέργεια εθνικής οδικής εµπορευµατικής 

µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον 

υπεύθυνο φόρτωσης των εµπορευµάτων πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα 

και απαγορεύεται η είσοδος του οχήµατος στη χώρα για έξι µήνες» και  

β) Το άρθρο 4 παρ 1.47: «∆ιενέργεια οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε 

φορτηγό όχηµα µε χρήση πλαστής ή παραχαραγµένης άδειας, διµερούς ή τράνζιτ ή 

τριγωνικής (από ή προς τρίτες χώρες): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο τριών 

χιλιάδων ευρώ και απαγορεύεται η είσοδος του οχήµατος στη χώρα για ένα έτος». 

(παράρτηµα 8) 

 

1.3.9 TIR  («Transports Internationaux Routiers» — ∆ιεθνείς Οδικές 

Μεταφορές)102 

 

Οι εργασίες σχετικά µε το σύστηµα διαµετακόµισης TIR  ξεκίνησαν αµέσως 

µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, υπό την αιγίδα της Οικονοµικής Επιτροπής των 

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Η πρώτη συµφωνία TIR συνήφθη το 

1949 µεταξύ ενός µικρού αριθµού ευρωπαϊκών χωρών. Η επιτυχία  της  οδήγησε στη 

διαπραγµάτευση της σύµβασης TIR,  το 1959 από την UNECE.  

 

Το Νοέµβριο του 1975, υπό την αιγίδα της Οικονοµικής Επιτροπής των 

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) συγκλήθηκε αναθεωρητική διάσκεψη και 

υπογράφηκε η σύµβαση TIR, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1978. Από τότε η σύµβαση 

TIR έχει αποδείξει ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχηµένα πρότυπα συµβάσεων διεθνών 

µεταφορών. Μέχρι σήµερα, έχει 68 συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της 

                                                 
102 Στη χώρα µας κυρώθηκε µε το νόµο 1020/80 (ΦΕΚ 32 Α΄/1980. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης και φτάνει στη Βόρεια 

Αφρική, την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή. 

 

Εφαρµόζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, µε οδικά οχήµατα, συνδυασµό 

οχηµάτων ή εµπορευµατοκιβώτια, που διασχίζουν ένα ή περισσότερα  (τελωνειακά) 

σύνορα, µεταξύ κάποιου Τελωνείου αναχώρησης συµβαλλόµενης χώρας και Τελωνείου 

προορισµού άλλης ή της ίδιας συµβαλλόµενης χώρας, χωρίς µεταφόρτωση, µε µόνη 

προϋπόθεση ότι τµήµα της διαδροµής µεταξύ αρχής και τέλους της πράξης µεταφοράς 

TIR πραγµατοποιείται οδικά.  

 

Το καθεστώς TIR εξυπηρετείται από το «∆ελτίο TIR», που χρησιµεύει και ως 

τελωνειακή δήλωση και ως εγγύηση (το ποσό της εγγύησης για ένα δελτίο TIR είναι 

50.000 δολάρια ΗΠΑ και 60.000 Ευρώ για τις χώρες της ΕΕ). Ελαχιστοποιεί τις 

διοικητικές και οικονοµικές επιβαρύνσεις, δασµούς και φόρους. Τυπώνεται και 

διανέµεται από τη ∆ιεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU - International Road 

Transport Union) και χορηγείται στους τελικούς χρήστες από τους εθνικούς
103 

εγγυοδοτικούς οργανισµούς, που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις 

αρµόδιες αρχές (συνήθως τελωνειακές) κάθε συµβαλλόµενου µέρους. 

Το καθεστώς TIR εφαρµόζεται: 

 

• Μόνο κατά την έναρξη και αν υπάρχει πρόθεση τουλάχιστον ένα τµήµα της 

µεταφοράς να πραγµατοποιηθεί οδικά.  

• Όταν κατά την µεταφορά των εµπορευµάτων από το τελωνείο αναχώρησης στο 

τελωνείο προορισµού µεσολαβούν σύνορα (τελωνειακά σύνορα).  

• Όταν  δεν θα  µεταφορτωθούν τα εµπορεύµατα. 

 

Το δελτίο TIR είναι εκτός από τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης.  

Απαλλάσσει τον µεταφορέα από το να αναζητά εγγυητή σε κάθε χώρα από την οποία 

διέρχεται. 

 

Το ποσό της εγγύησης είναι σταθερό και το κόστος του δελτίου TIR συγκεκριµένο. 

∆εν διαφοροποιείται ανάλογα µε τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται. Με το ίδιο δελτίο 

                                                 
103 Στην Ελλάδα µε την αριθ. Τ.5553/70/Β0019/99 (ΦΕΚ 2097 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
είναι η ΟΦΑΕ (Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας). 
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ο µεταφορέας διέρχεται σύνορα, µπορεί να φορτώνει και να ξεφορτώνει σε 

περισσότερα τελωνεία, χωρίς νέες διατυπώσεις. (Παράρτηµα 9) 

Στην Ελλάδα όλες οι αρχές έχουν αρµοδιότητα ως προς τον έλεγχο εφαρµογής της 

τήρησης των υποχρεώσεων των µεταφορέων, όπως αυτές προκύπτουν από τη ∆ιεθνή 

Σύµβαση TIR. O δε νόµος  3446/2006 προβλέπει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Η κάθε 

αρχή έχει επιπλέον και  τις δικές της αρµοδιότητες που απορρέουν από τη νοµοθεσία 

(τελωνειακός κώδικας, Κ.Ο.Κ., κλπ.) 

  Η αρµοδιότητα ελέγχου των εµπορευµάτων σύµφωνα µε τον τελωνειακό 

κώδικα (Κοινοτικό και Εθνικό) ανήκει στην τελωνειακή υπηρεσία και οι έλεγχοι που 

πραγµατοποιούνται εκτός του χώρου του τελωνείου πραγµατοποιούνται και από το 

Σ∆ΟΕ, το οποίο ελέγχει από τελωνειακής πλευράς (υποκείµενα εµπορεύµατα) και από 

φορολογικής (υποκείµενα καθώς και εµπορεύµατα που διακινούνται εντός της χώρας).   

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Νόµος 2960/2001) 

«....δεν παρέχεται στα αστυνοµικά ή λιµενικά όργανα η αρµοδιότητα ελέγχου 

εµπορευµάτων, µεταφορικών µέσων, αποθηκών και αποσκευών επιβατών». Πρόσβαση 

σε χώρο του φορτίου οχήµατος, που είναι σφραγισµένο από τελωνειακή αρχή έχουν 

µόνο οι τελωνειακοί υπάλληλοι. Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ελέγχου πρέπει να 

αποσφραγιστεί ο θάλαµος πρέπει να κληθεί η πλησιέστερη τελωνειακή αρχή.104 

 

1.3.10 Συνδυασµένη µεταφορά 

Ο όρος συνδυασµένες µεταφορές αναφέρεται στις µεταφορές εκείνες, 

όπου: α) για την καθεµία εκτελεί σηµαντικό µέρος της όλης διαδροµής, ενώ δεν 

απαιτούνται ενδιάµεσες µεταφορτώσεις, αποθηκεύσεις κλπ. του εµπορεύµατος. 

β) τα µέσα µεταφοράς συνδυάζονται µεταξύ τους, ώστε τελικά για τη µεταφορά 

να προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα  από την άποψη της ασφάλειας, 

ταχύτητας και οικονοµίας (Γιαννόπουλος 1978). 

Το δίκαιο της χώρας µας προσαρµόστηκε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

92/106 ΕΟΚ
105 µε το  Π.∆. 431/95 (ΦΕΚ 245 Α/24-11-1995): «Προσαρµογή 

της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των 

                                                 
104 ∆19Β/5038443/ΕΞ2013/13 (Υπουργείο Οικονοµικών) και Г5/17646/1854/12-8-2013 (Υπουργείου 
Μεταφορών) . 
 
105 ∆ηµοσιεύθηκε στην  Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 17 . 12. 92(Αριθ. L 368/38) 
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 «Θέσπιση 

Κοινών Κανόνων για ορισµένες συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές 

µεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 368/17.12.92). 

Η σύγχρονη αυτή κατηγορία οδικής µεταφοράς θεωρείται το παρόν και το 

µέλλον των σύνθετων µεταφορών.106 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται 

εδώ και αρκετά χρόνια µεγάλη κινητικότητα ως προς τις συνδυασµένες 

µεταφορές, λόγω του γεγονότος ότι τα Κράτη-Μέλη αντελήφθησαν το 

σηµαντικό ρόλο των µεταφορών αυτών στη διεθνή µεταφορά αγαθών, εξαιτίας 

της αλµατώδους ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, αλλά και της ελάφρυνσης 

των οδικών µεταφορών, ιδίως στην περιοχή διαµέσου των Άλπειων και την 

αποτροπή  από την οικολογική καταστροφή (βλ. Αιτ. Έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για τις κύριες διεθνείς γραµµές συνδυασµένων µεταφορών και 

συναφών εγκαταστάσεων AGΤC)107. 

Το προνοµιακό καθεστώς των συνδυασµένων µεταφορών, που 

απολαµβάνει ο µεταφορέας, στη βάση της ανωτέρω οδηγίας της ΕΕ, ισχύει 

αποκλειστικά µεταξύ κοινοτικών χωρών, διότι ο κοινοτικός οδικός µεταφορέας 

δεν έχει δικαίωµα να εγκαταστήσει τα φορτηγά του, µε τις κοινοτικές πινακίδες 

κυκλοφορίας, σε τρίτες µη κοινοτικές χώρες ούτε και να απολαύσει των άλλων 

προνοµίων, που προβλέπει η οδηγία (Π.χ. µειωµένα τέλη κυκλοφορίας, 

κλπ.).  (Παράρτηµα 10) 

Κατά τον νοµοθετικό ορισµό στις «συνδυασµένες µεταφορές», το φορτηγό, 

το ρυµουλκούµενο, το ηµιρυµουλκούµενο, µε ή χωρίς ρυµουλκό, το κινητό 

αµάξωµα ή το εµπορευµατοκιβώτιο 20 ποδών και άνω χρησιµοποιούν το οδικό 

δίκτυο για το αρχικό ή τελικό τµήµα της διαδροµής και για το υπόλοιπο τµήµα 

το σιδηροδροµικό δίκτυο ή τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή µια διαδροµή διά 

                                                 
106 Η µεταφορά, που εκτελείται στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο µε δύο τουλάχιστον 
οµοιογενή ή ετερογενή µεταφορικά µέσα. Στις σύνθετες µεταφορές εµπορευµάτων (εθνικές ή διεθνείς) 
εντάσσονται η διαδοχική, η συνδυασµένη και η µικτή ή επάλληλη µεταφορά. Οι εν λόγω µεταφορές 
παρά τις οµοιότητες διακρίνονται µεταξύ τους και αποτελούν αυτοτελείς µορφές σύνθετων µεταφορών 
(Γκολογκίνα – Οικονόµου, 2013). H πολυτροπική µεταφορά (multimodal transport ) γίνεται για 
µεταφορά αγαθών από δύο ή περισσότερα µέσα. Η ∆ιατροπική µεταφορά (intermodal transport ) είναι 
η µετακίνηση εµπορευµάτων µε ένα όχηµα (ή µεταφορική µονάδα), χρησιµοποιώντας διαδοχικά δύο ή 
περισσότερα µέσα µεταφοράς, χωρίς την φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων κατά την αλλαγή των 
µέσων. 
 
107European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations. 
Κυρώθηκε µε το Ν 2285/95 
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θαλάσσης, όταν η διαδροµή αυτή υπερβαίνει τα 100 χιλιόµετρα σε ευθεία 

γραµµή, και διανύουν την αρχική ή τελική οδική διαδροµή108: 

• είτε ανάµεσα στο σηµείο φόρτωσης του εµπορεύµατος και τον 

πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδροµικό σταθµό εκφόρτωσης και το 

σηµείο εκφόρτωσης του εµπορεύµατος για την τελική διαδροµή, 

• είτε µέσα σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χιλιόµετρα σε ευθεία 

γραµµή, από τον ποτάµιο ή θαλάσσιο λιµένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 

 

Έγγραφα συνδυασµένης µεταφοράς: 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του Π.∆. 431/1995 για κάθε συνδυασµένη 

µεταφορά συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, µε µέριµνα του µεταφορέα, έγγραφο 

µεταφοράς στο οποίο αναγράφονται:  

α) το όνοµα και η διεύθυνση του µεταφορέα,  

β) η φύση και το βάρος των εµπορευµάτων,  

γ) ο τόπος και η ηµεροµηνία παραλαβής των εµπορευµάτων,  

δ) ο τόπος παράδοσης των εµπορευµάτων,  

ε) το δροµολόγιο που θα ακολουθηθεί ή η απόσταση που θα διανυθεί, αν τα 

στοιχεία αυτά δικαιολογούν διαφορετικό κόµιστρο από αυτό που ισχύει,  

στ) τα σηµεία διέλευσης των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο,  

ζ) οι σιδηροδροµικοί σταθµοί φόρτωσης και εκφόρτωσης στη σιδηροδροµική 

διαδροµή ή οι ποτάµιοι ή θαλάσσιοι λιµένες φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον 

αφορά στη διαδροµή της εσωτερικής πλωτής ή θαλάσσιας οδού.  

Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο έγγραφο της µεταφοράς πριν 

από την εκτέλεση της µεταφοράς και επικυρώνονται µε σφραγίδα των 

σιδηροδροµικών ή λιµενικών αρχών στους σταθµούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή 

στους ποτάµιους ή θαλάσσιους λιµένες, µετά το πέρας του µέρους της διαδροµής 

που πραγµατοποιείται σιδηροδροµικά ή σε πλωτή εσωτερική ή θαλάσσια οδό. 

                                                 
108 Το αρχικό και το τελικό µέρος των συνδυασµένων µεταφορών γίνεται πάντα µε φορτηγό αυτοκίνητο. 
Χωρίς αυτό δε νοείται συνδυασµένη µεταφορά. 



 
 

121 
 

 
 

Έλεγχος 

Τα όργανα ελέγχου του νόµου 3446/2006, προκειµένου να διακρίνουν εάν η 

µεταφορά είναι τελικό οδικό σκέλος συνδυασµένης µεταφοράς ή ενδοµεταφορά, 

ζητούν την επίδειξη των συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου. Η συνδυασµένη 

µεταφορά αποδεικνύεται είτε (α) από ενιαία φορτωτική συνδυασµένης µεταφοράς, η 

οποία δεν απαιτείται να έχει ορισµένο τύπο, είτε (β) από τις επιµέρους φορτωτικές, που 

εκδόθηκαν για κάθε σκέλος της διαδροµής, δηλαδή από τις φορτωτικές CMR για το 

αρχικό και τελικό οδικό σκέλος από την φορτωτική της σιδηροδροµικής (για 

παράδειγµα, φορτωτική CEVI) ή της θαλάσσιας µεταφοράς, εφ' όσον από το σύνολο 

των εγγράφων µεταφοράς προκύπτει ότι πρόκειται για συνδυασµένη µεταφορά.  

Κυρώσεις, που προβλέπονται σύµφωνα µε το νόµο 3446/06 είναι: 

Τα έγγραφα109 της συνδυασµένης µεταφοράς πρέπει να φέρουν τα στοιχεία του 

άρθρου 4 του Π.∆. 431/1995 και να έχουν σφραγιστεί νόµιµα από τις αρµόδιες 

λιµενικές ή σιδηροδροµικές αρχές στο λιµάνι ή σταθµό φόρτωσης και εκφόρτωσης, 

αντίστοιχα.  Το βάρος απόδειξης της νοµιµότητας της µεταφοράς ανήκει στον 

µεταφορέα. Εάν ο µεταφορέας πραγµατοποιεί οδική διαδροµή, που δεν αποτελεί ούτε 

οδικό σκέλος συνδυασµένης µεταφοράς ούτε επιτρεπτή ενδοµεταφορά, τότε 

βεβαιώνεται η παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1.25 του νόµου 3446/2006 (ΦΕΚ 

Α' 49): «Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος και διενέργεια οδικών εµπορευµατικών 

µεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 3118/1993/ΕΚ (L279) 

(Ενδοµεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και στον υπεύθυνο 

φόρτωσης πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.». Σε περίπτωση, που από τα 

συνοδευτικά έγγραφα της µεταφοράς, προκύπτει ότι πρόκειται µεν για οδικό σκέλος 

συνδυασµένης µεταφοράς αλλά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του 

Π.∆. 431/1995, (για παράδειγµα η φορτωτική δεν έχει σφραγιστεί από τις λιµενικές 

αρχές), βεβαιώνεται η παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1.24 του νόµου 3446/2006: 

«Κυκλοφορία και διενέργεια οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγό όχηµα 

κατά παράβαση των όρων περί συνδυασµένης µεταφοράς που προβλέπονται στο Π.∆. 

431/1995 (ΦΕΚ 245 Á ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο πέντε 

χιλιάδων ευρώ». (παράρτηµα 10)  

  

 
                                                 
109 Εγκύκλιος ΥΜΕ Β4/14315/1589/9-10-12 (Α∆Α: Β43Β1-ΞΛΚ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 

 

2.1 Στατιστικά στοιχεία οδικών οπτικών ελέγχων στην Ελληνική 

Επικράτεια 

 Τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων των επαγγελµατικών οχηµάτων, που 

παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από τα αρχεία του Υπουργείου Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος –

Ελληνικής Ακτοφυλακής για την διετία 2013-2014.  

      Τα στοιχεία του πίνακα 3.4 προέρχονται  από  ελέγχους των Μικτών 

Κλιµακίων Ελέγχου των Περιφερειών της Χώρας,  όπως προβλέπεται από το άρθρο 

6 της Οδηγίας 2000/30 ΕΚ «σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων 

επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» και  όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/47/ΕΕ «για την προσαρµογή στην τεχνική 

πρόοδο της οδηγίας 2000/30/ΕΚ» και περιλαµβάνει  την προέλευση των 

ελεγχθέντων οχηµάτων ανά κατηγορία οχήµατος. Συνολικά  την διετία 2013-2014 

ελέγχθηκαν 16.814 οχήµατα ηµεδαπά και αλλοδαπά  και ακινητοποιήθηκαν 252. 

    Τα περισσότερα από τα αλλοδαπά ελεγχθέντα οχήµατα προέρχονται από τις 

γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία FYROM και Τουρκία). 

 Οι κατηγορίες οχηµάτων που αναφέρονται είναι:  

� Κατηγορία Ν2: Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 

τη µεταφορά εµπορευµάτων και έχουν µέγιστη µάζα άνω των 3,5 και κάτω 

από 12 τόνους. 

� Κατηγορία Ν3: Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 

τη µεταφορά εµπορευµάτων και έχουν µέγιστη µάζα άνω των 12 τόνων. 

� Κατηγορία O3: Ρυµουλκούµενα µέγιστης µάζας άνω των 3,5 και έως 10 

τόνους.  

� Κατηγορία O4: Ρυµουλκούµενα µέγιστης µάζας άνω των 10 τόνων 

� Κατηγορία M2: Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
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τη µεταφορά επιβατών, τα οποία περιλαµβάνουν περισσότερες από οκτώ 

θέσεις πέραν του καθίσµατος του οδηγού και έχουν µέγιστη µάζα, που δεν 

υπερβαίνει τους 5 τόνους.  

� Κατηγορία M3: Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 

τη µεταφορά επιβατών, τα οποία περιλαµβάνουν περισσότερες από οκτώ 

θέσεις πέραν του καθίσµατος του οδηγού και έχουν µέγιστη µάζα άνω των 5 

τόνων.                                                                                    
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Πίνακας 2.1  Ελεγχθέντα οχήµατα στην Ελληνική Επικράτεια την διετία από τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 2013-2014  

Vehicle 
Class: N2 (3,5 to 12 t) N3 (more than 12 

t) O3 (3,5 to 10 t) O4 (more than 
10 t) 

M2 (> 9 seats to 5 
t) 

M3 (> 9 seats 
more than 5 t) 

Other vehicle 
category (Article 

1(3)) 
Total 

 

 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Number 
of 

vehicles 
checked 

Number of 
prohibitions 

issued 

Belgium     1                       1 0 

Bulgaria 217 1 596 4 7   486 14 1   29 1     1336 20 

Czech 
Republic     1       3 0             4 0 

Denmark                             0 0 

Germany     4       9               13 0 

Estonia                             0 0 
Ireland                             0 0 

Greece 3009 38 5674 42 18   5275 80 39 1 854 38 53 3 14922 202 
Spain                             0 0 

France                             0 0 
Croatia                             0 0 
Italy 1 0         1 0             2 0 

Cyprus                             0 0 
Latvia                             0 0 

Lithuania                             0 0 
Luxemburg                             0 0 

Hungary     1       1 0             2 0 

Malta                             0 0 
Netherlands 1                           1 0 

Austria                             0 0 
Poland     5       5               10 0 

Portugal                             0 0 
Romania     6       43 6             49 6 
Slovenia 1           1               2 0 
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Slovakia 1           1               2 0 

Finland                             0 0 
Sweden 1           1               2 0 
United 
Kingdom                             0 0 

Albania 25 0 52 3     27 0     48 10     152 13 
FYROM     11       16 0             27 0 

Serbia     4       2 0             6 0 
Bosnia             4               4 0 

Turkey 1   11   8   259 11             279 11 

TOTAL 3257 39 6366 49 33 0 6134 111 40 1 931 49 53 3 16814 252 

Πηγή Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 2015 
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Πίνακας 2.2: Ελεγχθέντα οχήµατα από το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ   
την διετία 2013-14 

Κοινοί έλεγχοι και παραβάσεις Φορτηγών Οχηµάτων (Ν.3446, λοιπή αυτοκινητιστική νοµοθεσία, φορολογικές, ασφαλιστικές παραβάσεις 
κ.λπ.) 

Κοινές Οµάδες Ελέγχου  
ΙΑΝ 2013-∆ΕΚ 2014 

Λιµενικές Αρχές 
Συµµετοχή λοιπών Φορέων 
(Τελωνεία, ∆.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε. 

κ.λπ.) 
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 

Συγκρoτηθέντα συνεργεία Χ Χ Χ 
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Ελεγχθέντα οχήµατα 

485257 29645 Χ Χ Χ Χ 
Λιµενικές Αρχές Συµµετοχή λοιπών  Φορέων Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Περιγραφή-Είδη παραβάσεων Φορτηγά  

Ηµεδαπά/ Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Άρθρο 4 παρ. 1.31 Χρησιµοποίηση φορτηγού 
οχήµατος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό 
σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η 
άδεια κυκλοφορίας) 48      
 
Παραβάσεις κανονισµών Ε.Ο.Κ. 3821/85 & (ΕΚ) 
561/2006 (ταχογράφος) 51    

  

Άρθρο 4 παρ 1.4 Υπέρβαση των µέγιστων ορίων 
των διαστάσεων των φορτηγών οχηµάτων 85    

  

 
Άρθρο 4 παρ 1.29 µεταφορά διαφορετικών 
προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια 
κυκλοφορίας 195    

  

 
Άρθρο 4 παρ1.26 ∆ιενέργεια µεταφορών µε 
φορτηγό όχηµα µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων, χωρίς το πιστοποιητικό A.D.R. 
του οχήµατος ή του οδηγού 33      
 
Άρθρο 4 παρ. 1.8 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και 
ταξινοµηθεί κατά την εκάστοτε γενική απογραφή 
και ταξινόµηση οχηµάτων 16      

Άρθρο 4 παρ. 1.11 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας 

60      
Άρθρο 4 παρ. 1.15 Κυκλοφορία συνδυασµού 
φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης 23      
 
Άρθρο 4 παρ. 1.13  Οδήγηση φορτηγού 
οχήµατος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την 
κατά περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης 284      
 
Άρθρο 4 παρ. 1.42 (Συνοδευτικά έγγραφα) 132      
 
Άρθρο 4 παρ. 1.10  Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος χωρίς ανανέωση της άδειας 
κυκλοφορίας κατά τη µεταβίβαση του οχήµατος, 
καθώς και κατά τη µεταβολή των 
αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών 
στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας 3      

Άρθρο 4 παρ. 1.46 ∆ιενέργεια εθνικής οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα 
τρίτης χώρας 

16      
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Άρθρο 4 παρ. 1.34 Μεταφορά προσώπων µε 
φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης κατά 
παράβαση των διατάξεων) 5      
 
Άρθρο 4 παρ 1.30 Παραχώρηση της χρήσης 
φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης σε τρίτο 
πρόσωπο 12      
Άρθρο 4 παρ. 1.3. ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου 833      
 
Άρθρο 4 παρ. 1.6 Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 295      
 
Άρθρο 4 παρ 1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου 
ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκουµένου, πλην 
εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας 
φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης 10      
 
Άρθρο 41.14 Μίσθωση φορτηγού οχήµατος κατά 
παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988 1      

Άρθρο 4 παρ 1.37 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως 
τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραµµα. 5      
 
Άρθρο 4 παρ 1.1 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος µε φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία 
του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 1161      
 
Άρθρο 4 παρ 1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου 
ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκουµένου 14      
 
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών άρθρο 32 Κ.Ο.Κ. 
άρθρο 3 Ν. 3446/2006       
 
Φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών 
προϊόντων 5      

 
Υπέρβαρα 62160      

 
Ανασφάλιστα  4      

 
Λοιπές       

ΣΥΝΟΛΟ 65451      

Πηγή: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 2015, (µε επεξεργασία από τον συγγραφέα) 
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Πίνακας 2.3 Ελεγχθέντα οχήµατα από την Ελληνική Αστυνοµία την διετία 2013-14 
Κοινοί έλεγχοι και παραβάσεις Φορτηγών Οχηµάτων (Ν.3446, λοιπή αυτοκινητιστική νοµοθεσία, φορολογικές, ασφαλιστικές 

παραβάσεις κ.λπ.) 

Κοινές Οµάδες Ελέγχου   
ΙΑΝ 2013-∆ΕΚ 2014 

Αστυνοµικές Αρχές 
Συµµετοχή λοιπών Φορέων 
(Τελωνεία, ∆.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε. 

κ.λπ.)  
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου  

Συγκρoτηθέντα συνεργεία 30.258 154 1.960 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Ηµεδαπ

ά  E.E.     Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά  

E.E.     Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά  

E.E.     

Τρίτω
ν 
Χωρώ
ν 

Ελεγχθέντα οχήµατα 

618.755 89.505 20.117 2.571 3.095 3.269 38.655 10.912 1.140 

  
  Κοινές Οµάδες Ελέγχου   

Αστυνοµικές Αρχές Συµµετοχή λοιπών  Φορέων  Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου  
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Περιγραφή-Είδη παραβάσεων Φορτηγά 

Ηµεδαπ
ά  E.E.     Τρίτων 

Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά  

E.E.     Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά  

E.E.     
Τρίτων 
Χωρώ
ν 

 
Άρθρο 4 παρ. 1.25 (ενδοµεταφορές)  
Εφαρµογή Κανονισµών (ΕΚ) 1072/2009 
(άρθρα 8 & 9) 81 71   4 2 71 5 2 

 
Άρθρο 4 παρ. 1.44 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό 
τρίτων µε φορτηγό όχηµα χωρίς τη διεθνή 
φορτωτική (C.M.R.) που προβλέπεται στις 
διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α΄) ή µε 
φορτωτική που δεν είναι µε ακρίβεια 
συµπληρωµένη ή µε φορτωτική µη ισχύουσα 
για οποιονδήποτε λόγο) 57 50 3  1 1 26 28 4 

 
Παραβάσεις κανονισµών Ε.Ο.Κ. 3821/85 & (ΕΚ) 
561/2006 14106 3436 2746 18 33 36 201 84 5 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.45 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό 
τρίτων µε ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχηµα 
, µε χρήση πλαστής ή παραχαραγµένης άδειας 
της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών 
Μεταφορών  (Ε∆ΥΜ), αντίθετα µε τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Β΄ της Υ.Α.  Φ 205/68//1/1983 ( 
ΦΕΚ 220 Β΄).Περίπτωση ελλιπούς 
συµπλήρωσης του βιβλίου δροµολογίων  
Ε∆ΥΜ) 55  24 1 1  18  12 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.47 (∆ιενέργεια διεθνών 
µεταφορών µε πλαστή ή παραποιηµένη 
διµερούς /τράνζιτ/τριγωνικής άδειας) 55  22    15  11 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.48 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς από µη κοινοτικό 
µεταφορέα µε αλλοδαπό φορτηγό όχηµα χωρίς 
διµερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική , όταν 
προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών , ή 
διενέργεια τέτοιας µεταφοράς χωρίς να υπάρχει 
νοµοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια Ε∆ΥΜ) 55  19    10  9 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.23 (Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα 
βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισµό 
484/2002/ΕΚ (L-076) για τον οδηγό υπήκοο µη 
κοινοτικής χώρας). 60 23     14 8  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.22 (Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος το οποίο δε διαθέτει σε ισχύ την άδεια 
που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισµό 
1072/2009 (καταργηθείς ΕΚ 881/92/ΕΚ [L-95]) 158 42     14 13  
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Άρθρο 4 παρ. 1.42 (Συνοδευτικά έγγραφα) 594 445 4 1  2 336  98 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.20 (∆ιενέργεια διεθνών οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών από µεµονωµένο 
οδικό µεταφορέα εµπορευµάτων που δεν είναι 
ενταγµένος σε µεταφορική επιχείρηση ή 
αποχώρησε από µεταφορική επιχείρηση και 
εκτελεί µεταφορές εµπορευµάτων κατά 
παράβαση των διατάξεων του Ν. 383/1976 ) 50 17 1    11 9  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.17 (∆ιενέργεια διεθνών οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. εθνικών 
µεταφορών ή νοµαρχιακών µεταφορών ή 
διενέργεια εθνικών οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. διεθνών µεταφορών ή 
νοµαρχιακών µεταφορών) 41  1    21   
 
Άρθρο 4 παρ. 1.14(Μίσθωση φορτηγού 
οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του 
Π.∆. 91/1988) 72 33     19 11  
 
Βάρη- διαστάσεις οχηµάτων, Οδηγία 96/53 Π.∆. 
1161/77 715 19 4  1 1 3 1 1 
 
Μεταφορικό έργο ανά κατηγορία Φ.∆.Χ. 
Ν.1959/91 Ν. 3887/2010 31 2 1  1 1 1   
 
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών άρθρο 32 Κ.Ο.Κ. 
άρθρο 3 Ν. 3446/2006 529 15 6       
 
Φορολογικές παραβάσεις 70 5 4 4      
 
Ασφαλιστικές παραβάσεις 1781 6 16 7 3 4 9 2  

Λοιπές παραβάσεις  177165 14701 2585 250 137 150 2517 861 79 

ΣΥΝΟΛΟ 195.675 18.865 5.436 281 181 197 3.286 1.022 221 

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία , 2015 (µε επεξεργασία από τον συγγραφέα) 
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 2.2 Στατιστικά στοιχεία οδικών οπτικών ελέγχων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τα Μ.Κ.Ε 

Πηγή, ∆ιεύθυνση Μεταφορών Αν. Θεσσαλονίκης, 2015 (µε επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

Πίνακας 2.4  Ελεγχθέντα οχήµατα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης την διετία από τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 2013-2014  

Κατηγορία 
οχήµατος: N2 (3,5 - 12 t) N3 (άνω των 12 t) O3 (3,5 - 10 t) O4 (άνω των 10 t) M2 (> 9 θέσεων , 

έως 5 t) 
M3 (> 9 θέσεων, 
άνω των 5 t) Άλλη κατηγορία Σύνολα 

 

 

Ελεγχθέ-
ντα 

οχήµατα 

Αναστολή 
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ- 
Ντα 

 οχήµατα 

Αναστολή 
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ-
ντα 

οχήµατα 

Αναστολή  
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ-
ντα 

οχήµατα 

Αναστολή 
 κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ- 
ντα  

οχήµατα 

Αναστολή 
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ- 
ντα 

 οχήµατα 

Αναστολή 
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ- 
ντα  

οχήµατα 

Αναστολή  
κυκλοφο 

-ρίας 

Ελεγχθέ- 
ντα 

οχήµατα 

Αναστολή 
κυκλοφο 

-ρίας 

Bulgaria 25  101    102        228  

Germany                 
Estonia   1    1    1    3  
Ireland                 

Greece 1076  446    357    29  389  2297  
Italy 1              1  
Austria   1    1        2  
Poland   4    4        8  
Portugal                 
Romania 1  5    5        11  
Sweden   1    1        2  

Moldavia   4    4        8  

Albania 1              1  
FYROM 9  35    18        62  
Serbia 1  7    7    1    7  
Russia   1    1        2  
Turkey   30    29        59  

TOTAL 1114  636    530    31  389  2691  
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Πίνακας 2.5: Έλεγχοι ΜΚΕ της Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ από 01/01/2013 έως 31/10/2015 
Κοινοί έλεγχοι και παραβάσεις Φορτηγών Οχηµάτων (Ν.3446, λοιπή αυτοκινητιστική νοµοθεσία, φορολογικές, ασφαλιστικές παραβάσεις 

κ.λπ.) 

Κοινές Οµάδες Ελέγχου  
ΙΑΝ 2013-ΟΚΤ 2015 

Αστυνοµικές Αρχές 
Συµµετοχή λοιπών Φορέων 
(Τελωνεία, ∆.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε. 

κ.λπ.) 
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 

Συγκρoτηθέντα συνεργεία Χ Χ 487 
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Φορτηγά 

Ηµεδαπά 
E.E. Τρίτων 

Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Ελεγχθέντα οχήµατα 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 4644 
 
 Κοινές Οµάδες Ελέγχου  

Αστυνοµικές Αρχές Συµµετοχή λοιπών  Φορέων Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Περιγραφή-Είδη παραβάσεων Φορτηγά 

Ηµεδαπά 
E.E. Τρίτων 

Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

 
Άρθρο 4 παρ. 1.25 (ενδοµεταφορές)  
Εφαρµογή Κανονισµών (ΕΚ) 1072/2009 
(άρθρα 8 & 9)          

 
Άρθρο 4 παρ. 1.44 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό 
τρίτων µε φορτηγό όχηµα χωρίς τη διεθνή 
φορτωτική (C.M.R.) που προβλέπεται στις 
διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α΄) ή µε 
φορτωτική που δεν είναι µε ακρίβεια 
συµπληρωµένη ή µε φορτωτική µη ισχύουσα για 
οποιονδήποτε λόγο)          

 
Παραβάσεις κανονισµών Ε.Ο.Κ. 3821/85 & (ΕΚ) 
561/2006       

11 4 7 

 
Άρθρο 4 παρ. 1.45 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό 
τρίτων µε ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχηµα , 
µε χρήση πλαστής ή παραχαραγµένης άδειας 
της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών 
Μεταφορών  (Ε∆ΥΜ), αντίθετα µε τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Β΄ της Υ.Α.  Φ 205/68//1/1983 ( 
ΦΕΚ 220 Β΄).Περίπτωση ελλιπούς 
συµπλήρωσης του βιβλίου δροµολογίων  Ε∆ΥΜ)          
 
Άρθρο 4 παρ. 1.47 (∆ιενέργεια διεθνών 
µεταφορών µε πλαστή ή παραποιηµένη διµερούς 
/τράνζιτ/τριγωνικής άδειας)          
 
Άρθρο 4 παρ. 1.48 (∆ιενέργεια διεθνούς οδικής 
εµπορευµατικής µεταφοράς από µη κοινοτικό 
µεταφορέα µε αλλοδαπό φορτηγό όχηµα χωρίς 
διµερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική , όταν 
προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών , ή 
διενέργεια τέτοιας µεταφοράς χωρίς να υπάρχει 
νοµοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια Ε∆ΥΜ)         1 
 
Άρθρο 4 παρ. 1.23 (Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα 
βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισµό 
484/2002/ΕΚ (L-076) για τον οδηγό υπήκοο µη 
κοινοτικής χώρας).          
 
Άρθρο 4 παρ. 1.22 (Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος το οποίο δε διαθέτει σε ισχύ την άδεια 
που προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισµό 
1072/2009 (καταργηθείς ΕΚ 881/92/ΕΚ [L-95])          
Άρθρο 4 παρ. 1.42 (Συνοδευτικά έγγραφα)          
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Άρθρο 4 παρ. 1.20 (∆ιενέργεια διεθνών οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών από µεµονωµένο 
οδικό µεταφορέα εµπορευµάτων που δεν είναι 
ενταγµένος σε µεταφορική επιχείρηση ή 
αποχώρησε από µεταφορική επιχείρηση και 
εκτελεί µεταφορές εµπορευµάτων κατά 
παράβαση των διατάξεων του Ν. 383/1976 )          
 
Άρθρο 4 παρ. 1.17 (∆ιενέργεια διεθνών οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. εθνικών 
µεταφορών ή νοµαρχιακών µεταφορών ή 
διενέργεια εθνικών οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. διεθνών µεταφορών ή 
νοµαρχιακών µεταφορών)          
 
Άρθρο 4 παρ. 1.14(Μίσθωση φορτηγού 
οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του 
Π.∆. 91/1988)          
 
Βάρη- διαστάσεις οχηµάτων, Οδηγία 96/53 Π.∆. 
1161/77       2   
 
Μεταφορικό έργο ανά κατηγορία Φ.∆.Χ. 
Ν.1959/91 Ν. 3887/2010          
 
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών άρθρο 32 Κ.Ο.Κ. 
άρθρο 3 Ν. 3446/2006          

Φορολογικές παραβάσεις          
Ασφαλιστικές παραβάσεις       13   

Λοιπές παραβάσεις       153 13 58 
ΣΥΝΟΛΟ       179 17 66 

Πηγή ∆ιεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Κιλκίς, 2015, (µε επεξεργασία από τον συγγραφέα)
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Πίνακας 2.6: Έλεγχοι ΜΚΕ της Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ από 01/01/2013 έως 31/12/2014 
Κοινοί έλεγχοι και παραβάσεις Φορτηγών Οχηµάτων (Ν.3446, λοιπή αυτοκινητιστική νοµοθεσία, φορολογικές, ασφαλιστικές παραβάσεις 

κ.λπ.) 

Κοινές Οµάδες Ελέγχου  
ΙΑΝ 2013-∆ΕΚ 2014 

Αστυνοµικές Αρχές 
Συµµετοχή λοιπών Φορέων 
(Τελωνεία, ∆.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε. 

κ.λπ.) 
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 

Συγκρoτηθέντα συνεργεία Χ Χ 1310 
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Φορτηγά 

Ηµεδαπά 
E.E. Τρίτων 

Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Ελεγχθέντα οχήµατα 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
 
 Κοινές Οµάδες Ελέγχου  

Αστυνοµικές Αρχές Συµµετοχή λοιπών  Φορέων Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου 
Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά Περιγραφή-Είδη παραβάσεων Φορτηγά 

Ηµεδαπά 
E.E. Τρίτων 

Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

E.E. Τρίτων 
Χωρών 

Φορτηγά 
Ηµεδαπά 

Φορτηγά 
Αλλοδαπά 

 
Άρθρο 4 παρ. 1.31 Χρησιµοποίηση φορτηγού 
οχήµατος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό 
σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η 
άδεια κυκλοφορίας)       3  
 
Παραβάσεις κανονισµών Ε.Ο.Κ. 3821/85 & (ΕΚ) 
561/2006       

256 31 

 
Άρθρο 4 παρ 1.4 Υπέρβαση των µέγιστων ορίων 
των διαστάσεων των φορτηγών οχηµάτων       

1  

 
Άρθρο 4 παρ 1.29 µεταφορά διαφορετικών 
προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια 
κυκλοφορίας       

7  

 
Άρθρο 4 παρ1.28 Οδήγηση φορτηγού οχήµατος 
ιδιωτικής χρήσης από πρόσωπο που δεν 
περιλαµβάνεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968       5  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.8 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και 
ταξινοµηθεί κατά την εκάστοτε γενική απογραφή 
και ταξινόµηση οχηµάτων       1  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.16 Παράνοµη αλλαγή 
κατηγορίας φορτηγού οχήµατος δηµοσίας 
χρήσης ως προς το είδος των µεταφερόµενων 
αγαθών εµπορευµάτων       1  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.15 Κυκλοφορία συνδυασµού 
φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης       3  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.13  Οδήγηση φορτηγού 
οχήµατος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την 
κατά περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης       24  
Άρθρο 4 παρ. 1.42 (Συνοδευτικά έγγραφα)       3  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.10  Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος χωρίς ανανέωση της άδειας 
κυκλοφορίας κατά τη µεταβίβαση του οχήµατος, 
καθώς και κατά τη µεταβολή των 
αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών 
στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας       1  
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Άρθρο 4 παρ. 1.17 (∆ιενέργεια διεθνών οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. εθνικών 
µεταφορών ή νοµαρχιακών µεταφορών ή 
διενέργεια εθνικών οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών µε ∆.Χ.Φ. διεθνών µεταφορών ή 
νοµαρχιακών µεταφορών)       1  
 
Άρθρο 4 παρ. 1.34 Μεταφορά προσώπων µε 
φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης κατά 
παράβαση των διατάξεων)       17  
Άρθρο 4 παρ. 1.3. ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου       107  
Άρθρο 4 παρ. 1.6 Κάρτα ελέγχου καυσαερίων       102  
 
Άρθρο 4 παρ 1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου 
ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκουµένου, πλην 
εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας 
φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης       1  
 
Άρθρο 4 παρ 1.36 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους άνω 
των τεσσάρων χιλιάδων χιλιόγραµµων χωρίς την 
εγγραφή στις δύο πλευρές του αµαξώµατος των 
απαιτούµενων ενδείξεων       3  
 
Άρθρο 4 παρ 1.1 Κυκλοφορία φορτηγού 
οχήµατος µε φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία 
του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3       2  
 
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών άρθρο 32 Κ.Ο.Κ. 
άρθρο 3 Ν. 3446/2006        1 

 
∆ιάφορες φθορές(ελαστικά, ανεµοθώρακας κλπ)       141 47 

Υπέρβαρα       9 1 
Λοιπές παραβάσεις       5 3 

ΣΥΝΟΛΟ       683 83 

Πηγή ∆ιεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Πιερίας, 2015, (µε επεξεργασία από τον συγγραφέα) 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί µια Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών 

αποτελούµενη από  οκτώ ∆ιευθύνσεις (και 2 Τµήµατα). Από τις ∆ιευθύνσεις αυτές, µικτά 

κλιµάκια λειτουργούν  στις πέντε ( 2 στη Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Κατερίνη), σε 

µια υπολειτουργεί (Πολυγύρου) και σε δύο δεν λειτουργεί ( Πέλλας και Ηµαθίας
110).   

2.3 Στατιστικά στοιχεία οδικών ελέγχων στην ΕΕ 

 Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/30/EΚ (η οποία ισχύει έως την 19/5/2018), όλα τα 

επαγγελµατικά οχήµατα, που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο υπόκεινται σε 

οδικό τεχνικό έλεγχο προκειµένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο πιστότητας της 

τεχνικής τους κατάστασης, να βελτιώνεται η οδική ασφάλεια, να προστατεύεται το 

περιβάλλον, αλλά και να προστατεύεται ο ανταγωνισµός. 

                                                 
110 ∆ύο νοµοί µε µεγάλη αγροτική παραγωγή και εξαγωγική δραστηριότητα όπου και εντοπίζεται κατά 
κύριο λόγο η ενδοµεταφορά. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/30/ΕΚ  κάθε δύο χρόνια τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να αποστέλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία των ελέγχων που διενήργησαν  

σχετικά µε: 

• τον αριθµό των ελεγχθέντων οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως,· 

• τα ελεγχθέντα σηµεία του οχήµατος (παράρτηµα 11) και 

• τα διαπιστωθέντα ελαττώµατα. 

Ο στόχος της  ΕΕ (προβλέπεται στη νέα οδηγία 2014/47/ΕΕ) είναι να ελέγχεται 

το 5% των κυκλοφορούντων οχηµάτων από όλα τα κράτη µέλη. Η τελευταία 

έκθεση (COM 2014 569 final) της Επιτροπής είναι η τέταρτη κατά σειρά111 και 

αφορά στους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στην επικράτεια της ΕΕ την 

περίοδο 2011-12. 

Χαρακτηριστικά του οδικού οπτικού ελέγχου: 

 

� Είναι απροειδοποίητος. 

� ∆ιενεργείται σε δηµόσιους οδικούς άξονες. 

� ∆ιεξάγεται από τις αρµόδιες αρχές ή άλλο φορέα υπό την εποπτεία τους. 

� ∆ιενεργείται χωρίς διάκριση, λόγω εθνικότητας ή χώρας. 

� Πραγµατοποιείται µε στόχο τη µείωση του κόστους και της καθυστέρησης των 

οδηγών και των επιχειρήσεων 

Πίνακας 2.7: Ποσοστό ελεγχθέντων οχηµάτων στην ΕΕ 

Κράτος µέλος 
Ελεγχθέντα 
οχήµατα 

 (2011–12) 

Ταξινοµηµένα Οχήµατα 
των κατηγοριών  

N2, N3, M2, M3, O3 και 
O4 

Συνολικό 
ποσοστό ανά 

έτος* 

Βέλγιο 18 799 253 440 3,71 % 

Βουλγαρία 595 905 293 930 101,37 % 
Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

160 285 211 794 37,84 % 

∆ανία 27 781 92 911 14,95 % 

Γερµανία 2 881 859 963 763 149,51 % 

Εσθονία 1 791 44 596 2,01 % 

                                                 
111 H πρώτη ήταν η COM(2007) 270 για ελέγχους των ετών 2002-2004, η επόµενη COM (2010) 754, που 
αφορούσε τους ελέγχους των ετών 2005-2008,  ακολούθησε η COM (2013) 303 για τα έτη 2009-2010 
και η παρούσα COM (2014) 569 για τα  έτη 2011-2012 
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Κράτος µέλος 
Ελεγχθέντα 
οχήµατα 

 (2011–12) 

Ταξινοµηµένα Οχήµατα 
των κατηγοριών  

N2, N3, M2, M3, O3 και 
O4 

Συνολικό 
ποσοστό ανά 

έτος* 

Ιρλανδία 11 988 107 610 5,57 % 

Ελλάδα 28 276 472 955 2,99 % 

Ισπανία 388 505 869 934 22,33 % 

Γαλλία 1 431 117 758 788 94,30 % 

Ιταλία 65 053 1 070 184 3,04 % 

Κύπρος 1 133 27 178 2,08 % 

Λετονία 5 822 47 272 6,16 % 

Λιθουανία 83 342 109 019 38,22 % 

Λουξεµβούργο 901 18 615 2,42 % 

Ουγγαρία 328 202 160 112 102,49 % 

Μάλτα 3 852 10 994 17,52 % 

Κάτω Χώρες 11 471 310 833 1,85 % 

Αυστρία 32 227 98 897 16,29 % 

Πολωνία 1 710 675 914 776 93,50 % 

Πορτογαλία 709 116 455 0,30 % 

Ρουµανία 22 260 346 418 3,21 % 

Σλοβενία 4 534 45 673 4,96 % 

Σλοβακία 18 074 271 770 3,33 % 

Φινλανδία 23 609 189 447 6,23 % 

Σουηδία 39 597 148 528 13,33 % 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

248 217 874 564 14,19 % 

Σύνολο 8 145 984 8 830 451 46,12 % 

Πηγή Eurostat,2015 

* Το συνολικό ποσοστό ανά έτος ισούται µε τον µέσο αριθµό ελέγχων ανά έτος κάθε κράτους µέλους 
ξεχωριστά, διά του συνολικού αριθµού των οχηµάτων που είναι ταξινοµηµένα στο εν λόγω κράτος 
µέλος. 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.7, κατά την περίοδο 2011-12 ελέγχθηκαν στο 

κοινοτικό οδικό δίκτυο 8.145.984 οχήµατα. Ο αριθµός κυκλοφορούντων 

επαγγελµατικών οχηµάτων την ίδια χρονική περίοδο στην ΕΕ ήταν 8.830.451 οχήµατα. 

Το ποσοστό των οχηµάτων αυτών που ελέγχθηκαν ανέρχονταν σε 92,25 %, γεγονός 

που σηµαίνει ότι κάθε έτος ελέγχεται το  46,12 % των επαγγελµατικών οχηµάτων. 

Προκύπτει, επίσης, ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των κρατών µελών, στο 

ποσοστό του αριθµού ελεγχθέντων επαγγελµατικών οχηµάτων για κάθε έτος,  από 
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0,3 % (Πορτογαλία)  έως άνω του 100 % (Γερµανία).  Σύµφωνα µε τις εκθέσεις προς 

την Επιτροπή οι διαφορές αυτές οφείλονται στο σύστηµα µε τον οποίο διεξάγεται ανά 

κράτος-µέλος ο έλεγχος (βασικοί ή πολύπλοκοι) και στο σηµείο ελέγχου (κινητές 

µονάδες ή πλησιέστερα κέντρα ελέγχου) . 

 

Πίνακας 2.8: Προέλευση των ελεγχθέντων οχηµάτων στην ΕΕ 

Κράτος µέλος 
που υπέβαλε 
την έκθεση 

(ΚΜ) 

Ταξινοµηµένα 
οχήµατα στο 

ΚΜ 

Ταξινοµηµένα 
οχήµατα σε 
άλλο ΚΜ 

Ταξινοµηµένα 
εκτός της ΕΕ 

Σύνολο 
Οχήµατα 
των ΚΜ 

(%) 

Βέλγιο 6 887 11 430 482 18 799 36,6 % 
Βουλγαρία 520 477 75 428   595 905 87,3 % 
Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

103 641 53 401 3 243 160 285 64,7 % 

∆ανία       27 781  
Γερµανία 1 833 789 921 213 126 857 2 881 859 63,6 % 
Εσθονία 1 732 53 6 1 791 96,7 % 
Ιρλανδία 11 988     11 988 100,0 % 
Ελλάδα 22 569 4 779 928 28 276 79,8 % 
Ισπανία 366 205 22 300   388 505 94,3 % 
Γαλλία 721 796 694 157 15 164 1 431 117 50,4 % 
Ιταλία 46 958 14 846 3 249 65 053 72,2 % 
Κύπρος 1 133     1 133 100,0 % 
Λετονία 4 781 1 041   5 822 82,1 % 
Λιθουανία 55 201 28 141   83 342 66,2 % 
Λουξεµβούργο 112 789   901 12,4 % 
Ουγγαρία 252 209 75 993   328 202 76,8 % 
Μάλτα 3 820 32   3 852 99,2 % 
Κάτω Χώρες 6 999 4 472   11 471 61,0 % 
Αυστρία 14 019 16 650 1 558 32 227 43,5 % 
Πολωνία 1 574 898 64 572 71 205 1 710 675 92,1 % 
Πορτογαλία 657 52   709 92,7 % 
Ρουµανία 21 987 273   22 260 98,8 % 
Σλοβενία 3 298 1 236   4 534 72,7 % 
Σλοβακία 14 825 3 249   18 074 82,0 % 
Φινλανδία 13 156 2 102 8 351 23 609 55,7 % 
Σουηδία 32 656 6 941   39 597 82,5 % 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

126 502 121 715   248 217 51,0 % 

Σύνολο 5 762 295 2 124 865 231 043 8 145 984 70,7 % 

Πηγή Eurostat,2015 
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Στον πίνακα 2.8 καταγράφεται η προέλευση των ελεγχθέντων οχηµάτων όπως 

αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2.7.  Έτσι στην Ελλάδα για παράδειγµα (σύµφωνα µε 

τον πίνακα 2.7) ελέγχθηκαν 28.276 επαγγελµατικά οχήµατα κατά την περίοδο 2011-

2012 εκ των οποίων, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα αφορούσαν σε 22.569 ηµεδαπά  

οχήµατα, 4.779 οχήµατα ταξινοµηµένα σε κράτος-µέλος της ΕΕ και 928 σε τρίτες 

χώρες. Το σύνολο των ελεγχθέντων κοινοτικών οχηµάτων (περιλαµβανοµένων και των 

ελληνικών) ήταν 27.348 (22.569 συν 4.779) οχήµατα. 

 

Από τα 22.569 ηµεδαπά οχήµατα, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.9, 

ακινητοποιήθηκαν λόγω επικίνδυνων ελλείψεων τα 1.266 (ποσοστό 5,6%) και από το 

σύνολο των 27.348 κοινοτικών οχηµάτων ακινητοποιήθηκαν µέχρι να επιδιορθωθεί η 

βλάβη τους 1.378 (ποσοστό 5,0%). 

 

Πίνακας 2.9: Ποσοστό απαγορεύσεων κυκλοφορίας ως προς το σύνολο των 
ελεγχθέντων οχηµάτων 

Οχήµατα ταξινοµηµένα στο κράτος 
µέλος που υπέβαλε την έκθεση 

Οχήµατα ταξινοµηµένα στην ΕΕ (και 
στο κράτος µέλος που υπέβαλε την 

έκθεση) Κράτος 
µέλος που 
υπέβαλε 

την έκθεση 

Αριθµός 
ελεγχθέντ

ων 
οχηµάτων 

Αριθµός 
απαγορεύσε

ων 
κυκλοφορία

ς 

Ποσοστό 
απαγορεύσε

ων 
κυκλοφορία

ς (%) 

Αριθµός 
ελεγχθέν

των 
οχηµάτω

ν 

Αριθµός 
απαγορεύσε

ων 
κυκλοφορία

ς 

Ποσοστό 
απαγορεύσε

ων 
κυκλοφορίας 

(%) 
Βέλγιο 6 887 589 8,6 % 18 317 1 140 6,2 % 
Βουλγαρία 520 477 10 043 1,9 % 595 905 12 584 2,1 % 
Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

103 641 2 595 2,5 % 157 042 3 340 2,1 % 

∆ανία       27 781 211 0,8 % 
Γερµανία 1 833 789 13 772 0,8 % 2 755 002 31 817 1,2 % 
Εσθονία 1 732 1 517 87,6 % 1 785 1 544 86,5 % 
Ιρλανδία 11 988 5 200 43,4 % 11 988 5 200 43,4 % 
Ελλάδα 22 569 1 266 5,6 % 27 348 1 378 5,0 % 
Ισπανία 366 205     388 505     
Γαλλία 721 796 76 448 10,6 % 1 415 953 191 896 13,6 % 
Ιταλία 46 958 6 710 14,3 % 61 804 7 960 12,9 % 
Κύπρος* 1 133 1 684 148,6 % 1 133 1 684 148,6 % 
Λετονία 4 781 317 6,6 % 5 822 403 6,9 % 
Λιθουανία 55 201 827 1,5 % 83 342 1 142 1,4 % 
Λουξεµβούρ

γο 
112 82 73,2 % 901 531 58,9 % 

Ουγγαρία 252 209 4 314 1,7 % 328 202 6 239 1,9 % 
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Μάλτα 3 820 1 895 49,6 % 3 852 1 900 49,3 % 
Κάτω 
Χώρες 

6 999 166 2,4 % 11 471 134 1,2 % 

Αυστρία 14 019 5 851 41,7 % 30 669 14 477 47,2 % 
Πολωνία 1 574 898 9 228 0,6 % 1 639 470 9 228 0,6 % 
Πορτογαλία 657 15 2,3 % 709 16 2,3 % 
Ρουµανία 21 987 8 815 40,1 % 22 260 8 875 39,9 % 
Σλοβενία 3 298 52 1,6 % 4 534 83 1,8 % 
Σλοβακία 14 825 3 515 23,7 % 18 074 4 093 22,6 % 
Φινλανδία 13 156     15 258     
Σουηδία 32 656 3 812 11,7 % 39 597 7 043 17,8 % 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

126 502 40 022 31,6 % 248 217 87 563 35,3 % 

Σύνολο 5 762 295 198 735 3,4 % 7 914 941 400 481 5,1 % 

Πηγή Eurostat,2015 (*
Η Κύπρος ανέφερε αριθµό ελαττωµάτων και όχι απαγορεύσεων κυκλοφορίας). 

 

Από τον πίνακα 2.9 προκύπτει επίσης ότι το ποσοστό των οχηµάτων στα οποία 

απαγορεύθηκε η κυκλοφορία ως προς το σύνολο των ελεγχθέντων οχηµάτων ποικίλλει 

ανάλογα µε το κράτος µέλος, από το υψηλό 87,6 % στην Εσθονία έως το µόλις 0,6 % 

στην Πολωνία. 

Τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα (2.10) αφορούν : 

• στη ταυτοποίηση ( 0,1%), 

• κατάσταση του συστήµατος πέδησης (9,8%), 

• στο σύστηµα διεύθυνσης (3.4%), 

• κατάσταση του φωτισµού και του ηλεκτρικού συστήµατος (47,0 %), 

• κατάσταση των αξόνων, των τροχών, των ελαστικών, της ανάρτησης   

            (24,6 %), 

• κατάσταση του  πλαισίου και των εξαρτηµάτων πλαισίου (11,8 %), 

• στο λοιπό εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένου ταχογράφου) (2,2%), 

• ελαττώµατα, που σχετίζονται µε τις εκποµπές και τις διαρροές (1,0%). 

Σύµφωνα µε την έκθεση µεταξύ των διαφόρων σηµείων, που ελέγχθηκαν 

αναφέρθηκαν σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά ελαττωµάτων, γεγονός που οφείλεται 
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στις διαφορετικές µεθόδους ελέγχου, που εφάρµοσαν τα κράτη µέλη. Με την εφαρµογή 

της οδηγίας 2014/47/ΕΕ, θα εναρµονιστούν οι µέθοδοι ελέγχου, η αξιολόγηση των 

µειονεκτηµάτων και η χρήση εξοπλισµού οδικού τεχνικού ελέγχου. 
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Πίνακας 2.10: Εντοπισµένα ελαττώµατα ανά σηµείο ελέγχου 

 

Ποσοστό Ταυτοποίηση Ποσοστό
Σύστηµα 
πέδησης

Ποσοστό
Σύστηµα 
διεύθυνσης

Ποσοστό Ορατότητα Ποσοστό

∆ιατάξεις 
φωτισµού 
και 
ηλεκτρικο

ύ 
συστήµατ

ος

Ποσοστό

Άξονες, 
τροχοί, 
ελαστικά, 
ανάρτηση

Ποσοστό

Πλαίσιο 
και 
εξαρτήµα

τα 
πλαισίου

Ποσοστό

Λοιπός 
εξοπλισµός, 
συµπεριλαµ

βανοµένων 
του 
ταχογράφο

υ και της 
διάταξης 
περιορισµο

ύ της 
ταχύτητας

Ποσοστό
Οχλήσεις - 
καυσαέρια

Αριθµός 
ελαττωµά

των

AT 22,2% 5 629 5,1% 1 287 17,7% 4 493 25,3% 6 426 18,8% 4 768 2,1% 542 8,9% 2 262 25 407

BE 1,2% 75 15,5% 973 1,2% 72 15,2% 951 31,1% 1 948 12,0% 752 19,8% 1 239 3,5% 217 0,5% 31 6 258

BG 33,8% 3 482 2,1% 215 4,1% 421 39,6% 4 075 4,5% 459 8,3% 855 7,6% 780 10 287

CY 12,3% 140 4,6% 52 18,6% 212 27,1% 310 18,1% 207 10,0% 114 9,4% 107 1 142

CZ 0,3% 168 6,7% 3 902 2,0% 1 159 3,1% 1 822 29,3% 17 001 22,1% 12 834 28,7% 16 633 2,6% 1 492 5,1% 2 969 57 980

DE 15,5% 22 283 1,9% 2 702 41,5% 59 605 22,8% 32 730 10,0% 14 405 4,0% 5 764 4,2% 5 985 143 474

DK 1,7% 8 12,8% 60 1,3% 6 11,3% 53 38,8% 181 9,9% 46 18,8% 88 2,1% 10 3,2% 15 467

EE 1,3% 26 1,9% 37 1,5% 29 13,4% 266 21,8% 433 19,8% 395 9,4% 188 17,6% 350 13,4% 266 1 990

EL 7,3% 178 5,9% 142 22,1% 536 38,5% 934 5,3% 128 13,0% 315 7,9% 191 2 424

ES 7,4% 185 098 3,5% 87 216 50,8% 1 278 883 24,4% 614 357 12,2% 305 812 1,8% 45 226 2 516 592

FI 28,3% 3 295 4,9% 572 34,1% 3 972 10,4% 1 214 17,6% 2 047 2,9% 336 1,7% 197 11 633

FR 2,0% 13 98,0% 627 640

HU 0,6% 91 15,9% 2 469 0,7% 113 2,7% 412 20,3% 3 142 36,7% 5 690 16,9% 2 622 1,9% 294 4,2% 654 15 487

IE 10,1% 1 039 18,0% 1 848 5,2% 533 4,7% 485 24,2% 2 483 15,3% 1 569 8,6% 878 7,7% 793 6,0% 614 10 242

IT 27,2% 1 274 4,8% 226 22,3% 1 044 33,2% 1 558 8,4% 393 1,2% 58 2,9% 134 4 687

LT 0,1% 20 10,1% 1 464 2,7% 397 0,2% 31 43,3% 6 302 20,6% 3 003 2,4% 345 8,8% 1 287 11,7% 1 704 14 553

LU 22,3% 119 3,7% 20 9,9% 53 46,8% 250 6,7% 36 5,8% 31 4,7% 25 534

LV

MT 5,7% 249 13,8% 608 41,8% 1 837 18,2% 798 10,4% 458 0,3% 12 9,7% 428 4 390

NL 2,1% 45 19,7% 425 1,9% 40 2,7% 58 24,8% 535 21,3% 461 16,8% 362 7,5% 163 3,3% 72 2 161

PL 13,2% 7 016 3,4% 1 819 24,6% 13 067 32,4% 17 221 5,6% 2 976 6,9% 3 668 13,8% 7 331 53 098

PT 4,0% 22 2,9% 16 50,7% 277 19,0% 104 13,2% 72 2,7% 15 7,3% 40 546

RO 3,9% 410 0,9% 89 50,2% 5 230 33,2% 3 457 0,5% 55 4,7% 494 6,5% 679 10 414

SE 6,2% 2 044 10,3% 3 389 1,9% 642 5,7% 1 889 49,0% 16 150 11,8% 3 885 8,8% 2 916 5,3% 1 760 0,9% 299 32 974

SI

SK 9,8% 397 0,0% 1 3,6% 147 22,6% 913 0,4% 15 56,5% 2 286 7,1% 289 4 048

UK 47,3% 52 912 3,8% 4 277 9,9% 11 080 32,5% 36 411 2,6% 2 950 0,1% 63 3,8% 4 199 111 892

Σύνολο: 0,1% 3 516 9,8% 297 071 3,4% 102 233 0,2% 5 967 47,0% 1 429 032 24,6% 749 406 11,8% 360 052 2,2% 66 772 1,0% 29 271 3 043 320  

 

Πηγή Eurostat, 2015
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2.4 Η  πρακτική Ευρωπαϊκών χωρών στους οδικούς ελέγχους. 

 

 Το πλαίσιο ελέγχων και η πρακτική, που εφαρµόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες υπαγορεύονται από δύο κοινές συνισταµένες, που είναι: η έµφαση στη διάρκεια 

οδήγησης και η υπερφόρτωση του οχήµατος. Τα µέτρα επιβολής χαρακτηρίζονται από 

βαθµιαία αντιµετώπιση ανάλογα µε τον τύπο και την σοβαρότητα της παράβασης.  

Ανάλογο της βαρύτητας είναι και το πρόστιµο το οποίο επιβάλλεται .  

  

Ενδεικτικά αναφέρεται η πρακτική ορισµένων χωρών 

 

Η περίπτωση της Αυστρίας 

 

Στην Αυστρία, το θέµα των επιτρεπόµενων βαρών διέλευσης των φορτηγών 

οχηµάτων ρυθµίζεται από το άρθρο 4 του Νόµου περί µηχανοκίνητων οχηµάτων και 

τροχαίας κίνησης
112 και ειδικότερα από την παράγραφο 7 (α) του ιδίου νόµου. 

Σύµφωνα µε την τελευταία, το επιτρεπόµενο συνολικό βάρος για οχήµατα που 

µεταφέρουν προϊόντα δεν πρέπει, καταρχήν, να υπερβαίνει τους 40 τόνους. Σε 

περίπτωση υπέρβασης, θα πρέπει να ζητηθεί και να χορηγηθεί ειδική άδεια από το 

εκάστοτε Οµόσπονδο Κρατίδιο της Αυστριακής ∆ηµοκρατίας, διά του οποίου θα λάβει 

χώρα η διέλευση του οχήµατος113.  

 

Τα όργανα ελέγχου ή τα αρµοδίως εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να 

ακινητοποιήσουν το όχηµα στις περιπτώσεις του άρθρου 102 παράγραφος 12 του νόµου 

περί µηχανοκίνητων οχηµάτων (µεταξύ των οποίων και στην περίπτωση που το 

µεταφερόµενο βάρος υπερβαίνει το 2% του συνολικού επιτρεπόµενου βάρους). 

 

Σε περίπτωση που το µεταφερόµενο βάρος  υπερβεί το 2% των 40 τόνων, το 

φορτηγό επιβαρύνεται µε πρόστιµο έως 5.000 ευρώ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού ΕΕ 561/2006114 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 9 ώρες, µε δυνατότητα επέκτασής του µέχρι δύο φορές την εβδοµάδα,  
                                                 
 112 (Kraftfahrgesetz,               
       http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/strasse/recht/kfgesetz/downloads/kfg_BGBLI572006_zsf.pdf) 
 113 Το link της σχετικής αίτησης είναι : http://www.sondertransporte.gv.at/ 
 114 ∆ηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 την 11.4.2006. 
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έως 10 ώρες εβδοµαδιαίως. Ο εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τις 56 ώρες. Παράλληλα, απαγορεύεται η οδήγηση οχηµάτων, εφόσον το µέγιστο 

µεταφερόµενο βάρος είναι άνω των 3,5 τόνων, το Σάββατο  από τις 3 µ.µ. έως τα 

µεσάνυχτα και την Κυριακή και τις αργίες από τα µεσάνυχτα έως τις 10 µ.µ. Η ίδια 

απαγόρευση ισχύει και για οχήµατα µε µεταφερόµενο βάρος άνω των 7,5 τόνων. 

Εξαιρέσεις στις ως άνω απαγορεύσεις εισάγονται µε το άρθρο 42 παράγραφος 3 του   

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (όπως για παράδειγµα η µεταφορά νωπών φρούτων και 

λαχανικών, φρέσκου γάλακτος, νωπών κρεάτων, ψαριών κλπ.).  

 

 

Η περίπτωση της Ισπανίας  

 

Στην Ισπανία τα επιτρεπόµενα βάρη διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων οι 

παραβάσεις ωρών εργασίας και τα πρόστιµα σε περίπτωση παραβάσεων κατά τις 

διεθνείς εµπορικές µεταφορές είναι: 

Μέγιστα επιτρεπόµενα βάρη - Κυρώσεις 

 

Πρόστιµα για πολύ σοβαρές παραβάσεις  (Κυρώσεις 3.301 έως 4.600 €): 

 

Η υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας του οχήµατος ή σε οποιοδήποτε από 

τους άξονές του,  στα παρακάτω ποσοστά: * 

Μέγιστη Επιτρεπόµενη Μάζα 

Υπέρβαση σε έναν άξονα 

Συνολική Υπέρβαση  

+ 20 T. 

+ 30 % 

+ 15 % 

+ από 10 έως 20 T. 

+ 40 % 

+ 20 % 

έως 10 T. 

+ 50 % 

+ 25 % 
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Πρόστιµα για σοβαρές παραβάσεις  (Κυρώσεις 1.501 - 2.000 €): 

 

Η υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας του οχήµατος ή σε οποιοδήποτε από 

τους άξονές του,  στα παρακάτω ποσοστά: * 

Μέγιστη Επιτρεπόµενη Μάζα 

Υπέρβαση σε έναν άξονα 
Συνολική Υπέρβαση 
+ 20 T. 
+ 25% έως 30% 
+ 6% έως 15% 
+ από 10 έως 20 T. 
+ 35% έως 40% 
+ 10% έως 20% 
Έως 10 T. 
+ 45% έως 50% 
+ 15% έως 25% 

 

Πρόστιµα για πληµµελήµατα (Κυρώσεις 301 έως 400 € ) : 

Η υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης µάζας του οχήµατος ή σε οποιοδήποτε από 

τους άξονές του, στα ακόλουθα ποσοστά: 

Μέγιστη Επιτρεπόµενη Μάζα 

Υπέρβαση σε έναν άξονα 

Συνολική Υπέρβαση 

Έως 20 T. 

+ 20% έως το 25% 

+ 2.5% έως το 6% 

Από 10 έως 20 T. 

+ 30% έως 35% 

+ 5% έως το 10% 

Έως 10 T. 

+ 40% έως το 45% 

+ 6% έως το 15% 

* Όταν αυτή η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα πρέπει να  

ακινητοποιηθεί  το όχηµα αµέσως. 

 

Ώρες εργασίας και  χρόνος οδήγησης: 

Πρόστιµα 
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Για πολύ σοβαρές παραβάσεις (Κυρώσεις 3.301 έως 4.600 € ) : 

Η υπέρβαση άνω του 50 % κατά το µέγιστο χρόνο οδήγησης ή αδιάλειπτης οδήγησης* 

 

Για σοβαρές  παραβάσεις (Κυρώσεις 1.501 - 2000 € ) : 

Η υπέρβαση άνω του 20 τοις εκατό κατά τους µέγιστους χρόνους οδήγησης ή 

αδιάλειπτης οδήγησης, εκτός εάν η υπέρβαση  θεωρείται µία πολύ σοβαρή παράβαση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 140.20. * 

Για πληµµελήµατα (Κυρώσεις 301 µε 400 € ) : 

 

Η υπέρβαση των µέγιστων χρόνων οδήγησης ή αδιάλειπτης οδήγησης, εκτός εάν 

θεωρείται σοβαρή ή πολύ σοβαρή παράβαση . ** 

 

* Όταν αυτή η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα πρέπει να  

ακινητοποιηθεί  το όχηµα, έως ότου παύσουν να υφίστανται οι καθοριστικοί λόγοι της 

παράβασης. 

 

** Όταν αυτή η παράβαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η απόσταση, που το όχηµα πρέπει να διανύσει για να φτάσει στον 

προορισµό του υπερβαίνει τα 30 χιλ. διατάσσεται η άµεση ακινητοποίηση του οχήµατος 

µέχρις ότου παύσουν να υφίστανται οι καθοριστικοί λόγοι της παράβασης. 

 

Η περίπτωση της Γαλλίας 

 

Στην Γαλλία, σύµφωνα µε την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση Υποδοµών και 

Μεταφορών - Υπηρεσία Μεταφορών - Υποδιεύθυνση οδικών µεταφορών του 

Υπουργείου Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ενέργειας της Γαλλίας οι κανόνες 

αναφορικά µε τις παραβιάσεις και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης ορίζονται 

από το γαλλικό ∆ιάταγµα αριθ. 2010-855 της 23 Ιουλίου 2010 σχετικά µε τις 

υποχρεώσεις και κυρώσεις που αφορούν τις οδικές µεταφορές. Για τον έλεγχο των 

οδικών µεταφορών υπάρχει ειδικό σώµα 500 ελεγκτών. 

 

Το ∆ιάταγµα αριθ. 2010-855 ενσωµατώνει στο γαλλικό ∆ίκαιο τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2009/5/ΕΚ,  που αφορά στην κατάταξη των παραβάσεων και τις αντίστοιχες 

κυρώσεις: 
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 ∆ιαβάθµιση: 

� οι χαρακτηριζόµενες ως µικρές παραβάσεις επαπειλούνται µε πρόστιµα 
3ης ή 4ης τάξης (contraventions de 3e ou de 4e classe) 

 
� οι χαρακτηριζόµενες ως σοβαρές παραβάσεις επαπειλούνται µε πρόστιµα 

4ης ή 5ης τάξης (contraventions de 4e ou de 5e classe) 

 
�  οι χαρακτηριζόµενες ως άκρως σοβαρές παραβάσεις επαπειλούνται µε 

πρόστιµα 5ης τάξης (contraventions de 5e classe)  
Η περίπτωση του Βελγίου 

 

Στο Βέλγιο, οι ενδεικτικές ποινές που αφορούν σε παραβάσεις των 
επαγγελµατικών αυτοκινήτων είναι:  

                                          

Πίνακας 2.11: Παραβάσεις και πρόστιµα Βελγικής νοµοθεσίας για τις οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

Κυκλοφορία µη ταξινοµηµένου οχήµατος   990 € 

Παράβαση του (ΕΚ) 1072/09 990€ 

Παραβάσεις σχετικά µε την CEMT 
(Ε∆ΥΜ) 

1980€ 

Παράνοµη ενδοµεταφορά 1980€ 

Πλαστή Κοινοτικής Άδειας ( ΕΚ) 1072/09     1980€ 

Στέρηση Βεβαίωσης οδηγού τρίτης χώρας      990€ 

Έλλειψη ΚΤΕΟ 990€ 

Πλαστό δελτίο ΚΤΕΟ 1980€ 

Πρόβληµα στην πέδηση   660-1100€ 

Άλλες διαστάσεις ελαστικών   330€ 

Παραποίηση αριθµού πλαισίου 1100€ 

Άρνηση ελέγχου   6600€ 

Πρόβληµα στον περιοριστή ταχύτητας   1320€ 

Παρέµβαση στον περιοριστή ταχύτητας   2640€ 

Παραβάσεις για ψηφιακό ή αναλογικό 
ταχογράφο 

1320-2640€ 

Παραβάσεις AETR 40-2640€ 

Παραβάσεις 3821/85 55-2640€ 

Παραβάσεις σχετικά µε τον όγκο των 
µεταφερόµενων προϊόντων (5%-40%)                                                        

66-1875€ 

Πηγή MOBILITE ET TRANSPORTS (Επεξεργασία από τον συγγραφέα) 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Από την έρευνα προέκυψαν ευρήµατα, τα οποία αναδεικνύουν συγκεκριµένες 

αδυναµίες, τόσο σε δοµικό, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο, αλλά και σε θέµατα 

έλλειψης της απαραίτητης προετοιµασίας προσωπικού και εκπαίδευσης, που 

δηµιουργούν εστίες προβληµάτων. Συγκεκριµένα, επισηµαίνουµε ως 

συµπεράσµατα τα ακόλουθα:  

• Υπάρχει έλλειψη αναγκαίου συντονισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

 

• Ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων  µεταξύ των πολλών φορέων που είναι 

επιφορτισµένοι µε τους οδικούς ελέγχους, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο, περιορίζει τις δράσεις µεγάλης κλίµακας και 

αποθαρρύνει την εφαρµογή συντονισµένων πολιτικών. 

 

• ∆εν λειτουργούν σε όλους τους νοµούς της Χώρας
115 τα ΜΚΕ, κυρίως λόγω 

έλλειψης προσωπικού των υπηρεσιών µεταφορών
116.  

 

• Τα µέλη των ελεγκτικών µηχανισµών δεν είναι πλήρως ενηµερωµένα περί της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τοµέα των µεταφορών. 

 

• ∆εν υπάρχει σαφής γνώση για τον ουσιαστικό στόχο των ελέγχων και τον τρόπο 

της ενδεικνυόµενης εφαρµογής τους. Η διενέργεια των ελέγχων είναι 

αποσπασµατική, ενώ πολλές φορές δηµιουργεί την πεποίθηση ότι γίνεται 

αποκλειστικά για εισπρακτικούς λόγους . 

 

• ∆εν θεσπίστηκαν ποτέ τα µέτρα συµβολής στην εντατικοποίηση των ελέγχων 

(αύξηση της αποζηµίωσης των ΜΚΕ, εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις 

Κυριακές), όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου 

(άρθρο 1). 

 

                                                 
115 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για παράδειγµα δεν λειτουργούν στους νοµούς Πέλλας και 
Ηµαθίας. 
116 Εγκύκλιοι Γ5/ΟΙΚ.13483/1438/11 (Α∆Α:4Α1Τ1-ΡΞ), Γ5/οικ.15051/1120/10-3-14 (Α∆Α: ΒΙΚΑ1-
3Ι7). 
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• ∆εν ελέγχεται η νοµιµότητα κυκλοφορίας των ηµεδαπών οχηµάτων (Φ∆Χ, Ε∆Χ 

και µελλοντικά των Λ∆Χ) µέσω του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου σήµατος, λόγω 

έλλειψης εξοπλισµού και ενηµέρωσης των ελεγκτών σύµφωνα µε την ΥΑ 

Γ5/39124/3125/08 (ΦΕΚ 213Β/08).  

 

• Οι έλεγχοι για υπερφόρτωση των φορτηγών οχηµάτων είναι τεχνικά αδύνατοι 

λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισµού117. 

 

• ∆εν εφαρµόζονται ποσοτικοί και µετρήσιµοι στόχοι και δράσεις προκειµένου να 

αποτιµηθεί η αποτελεσµατικότητά τους, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη 

επαγγελµατικού προγραµµατισµού. 

 

• ∆εν έχει εκδοθεί η νοµοθετική ρύθµιση για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για 

παραβάσεις της Συµφωνίας AETR118 και ATP (µεταφορά ευπαθών προϊόντων). 

 

• ∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πλαίσιο 

προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Trace Project), που στόχο έχουν την 

οµοιόµορφη εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 από τα όργανα ελέγχου σε 

όλη την ΕΕ.119 

 

• Επίσης, λόγω έλλειψης εξοπλισµού δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των 

Κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985   

και (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 

για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών 

µεταφορών (ωράριο-ταχογράφος).120 

 

                                                 
117 Μοναδικός προβλεπόµενος εξοπλισµός σύµφωνα µε την ΚΥΑ Γ6/15288/1248/09 (ΦΕΚ 603 Β/09) 
είναι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. 
118 Ενώ, αντίθετα, µε την ΚΥΑ Φ.450/38668/3534/13 (ΦΕΚ 2061 Β/23-8-2013) ορίζονται οι διοικητικές 
κυρώσεις των ΕΚ3821/85 και ΕΚ 561/06. 
119 Παρ. 34i της αριθ’ Φ450/10735/1241 (Α∆Α:Β44Χ1-Ζ3Ε) εγκύκλιου ΥΜΕ. 
120 Σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 
και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, καθώς και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 484/2002 και 
της οδηγίας 2003/59/ΕΚ τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στους επιθεωρητές, που εκτελούν καθήκοντα 
επιβολής  το ακόλουθο τυποποιηµένο υλικό: φορητός υπολογιστής µε λογισµικό ικανό να ανακτά 
δεδοµένα από τη µονάδα οχήµατος και την κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου και να αναλύει 
δεδοµένα ή να διαβιβάζει ευρήµατα προς κεντρική βάση δεδοµένων για ανάλυση. Το υλικό αυτό πρέπει 
να είναι διαλειτουργικό µεταξύ αρµόδιων αρχών επιβολής των κρατών µελών και  υλικό για τον έλεγχο 
των παλαιών φύλλων ταχογράφου. 
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• ∆εν υπάρχει σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων των ελέγχων σε  εθνικό 

(Υπουργείο Υποδοµών) και τοπικό επίπεδο (Περιφερειακές Ενότητες ή 

Περιφέρειες), ανατροφοδότησης και εξαγωγής συµπερασµάτων, περάν αυτών     

      που προβλέπει η οδηγία 2000/30 ΕΚ (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την  

Οδηγία 2010/47/ΕΕ) για αποστολή στοιχείων ανά εξάµηνο
121 

προς  την 

∆ιεύθυνση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων (∆ΕΟΕ) . 

 

• ∆εν υπάρχει µέριµνα είσπραξης των προστίµων, λόγω αδυναµίας βεβαίωσης 

µέσω της φορολογικής οδού (παρά µόνο για τον φορτωτή του οχήµατος), όπως 

αναφέρεται στις γενικές παρατηρήσεις της Γ5/29829/2313/14-6-2006 

διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών: «Λεπτοµέρειες 

εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006». 

 

• ∆εν υπάρχει ο τεχνικός εξοπλισµός, που να διευκολύνει τους ελεγκτές 

προκειµένου να λαµβάνουν στοιχεία (οχηµάτων, οδηγών-εργαζοµένων) σε 

πραγµατικό χρόνο από τις υπηρεσίες τους ή από άλλες υπηρεσίες.  

 

• ∆εν επικαιροποιείται ο νόµος, και κατά συνέπεια οι ποινές σε ότι αφορά 

αλλαγές που επέρχονται σε άλλους τοµείς του ∆ηµόσιου Τοµέα προκειµένου να 

ενηµερώνονται τα µέλη των κλιµακίων. Ήδη µε τις νοµοθετικές εξελίξεις 

µεταξύ του χρόνου έκδοσης του νόµου 3446/2006 έως και σήµερα, αρκετές από 

τις τυποποιούµενες ως παραβατικές συµπεριφορές έχουν καταστεί νόµιµες.  

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε σηµαντικά προβλήµατα οδικής ασφάλειας. Είναι 

επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρµογής της διαδικασίας των οδικών οπτικών ελέγχων 

από τα µικτά κλιµάκια, ώστε να γίνει εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται τόσο άµεσα όσο και µακροπρόθεσµα. Προκειµένου να οργανωθεί η 

διαδικασία αυτή, απαιτείται να αξιολογηθεί το υφιστάµενο πλαίσιο και σε συνδυασµό 

µε την υπάρχουσα εµπειρία, αλλά και τις πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες, 

να  υλοποιηθεί και να προσαρµοστεί στις συνθήκες της χώρας. Ορισµένες από τις 

προτάσεις που προτείνονται είναι οι παρακάτω: 

                                                 
 121.  Άρθρο 5, παρ. 4 ΚΥΑ Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028Β/02) 
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• ∆ηµιουργία ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου, που να συµβαδίζει µε το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες, τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες 

της χώρας και τις ανάγκες του µεταφορικού κλάδου. Επίσης να 

προσανατολίζεται στην Ευρωπαϊκή προοπτική, που δεν είναι άλλη από την 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου χώρου µεταφορών αποφεύγοντας τα λάθη 

του παρελθόντος. Το νέο αυτό πλαίσιο οφείλει να συνοδεύεται από τη θέσπιση 

νέων διοικητικών κυρώσεων,  όχι όµως εξοντωτικών και  αθροιστικών, αλλά  

κλιµακούµενων και, εν τέλει, αποτρεπτικών. 

• Οι διάσπαρτες αρµοδιότητες συναρµόδιων φορέων πρέπει να ενταχθούν στη 

Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου
122 προκειµένου αυτή να 

συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιακών µονάδων των Περιφερειών της 

Χώρας. 

• Η σύσταση ειδικού σώµατος ελεγκτών
123 (µε τους φορείς, που συµµετέχουν στο 

άρθρο 2 του νόµου 3446/06 και µε κοινή εκπαίδευση) ενταγµένο στη κάθε 

Περιφέρεια, που θα συντονίζεται από την Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας 

του υπουργείου.   

• Η κατάρτιση στρατηγικού προγράµµατος για την οδική ασφάλεια124 και τους 

µηχανισµούς ελέγχου και η παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων του 

προγράµµατος. 

• Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και 

µετεκπαίδευση του προσωπικού.         

                                                 
122 Παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α΄) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής      
Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του     
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του     
περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες     διατάξεις». 
 
123 Στην Γαλλία οι οδικοί έλεγχοι γίνονται από ένα Σώµα 500 περίπου ελεγκτών (Contrôleurs des  
transports terrestres), στην Γερµανία από το BAG – Federal office for Goods Transport, στην  Ολλανδία 
από την Inspectorate for Transport and the Environment (ILT), στην Πολωνία από την  General  Road 
Transport Inspectorate (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) (την Μ. Βρετανία από την (VOSA – 
executive agency of the  Department for Transport). 
124

Οι εκτιµήσεις της ΕΕ δείχνουν ότι ο αριθµός των τραυµατιών το 2010 ανήλθε σχεδόν σε 1,5 
εκατοµµύρια άτοµα, εκ των οποίων 250 000 υπέστησαν σοβαρές σωµατικές βλάβες. Εξάλλου, το  2012 
οι νεκροί από θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα στους δρόµους της ΕΕ ανήλθαν σε 28 000. Σε κάθε νεκρό 
από τροχαίο ατύχηµα εκτιµάται ότι αντιστοιχούν 4 άτοµα µε µόνιµη αναπηρία, 10 άτοµα µε σοβαρούς 
τραυµατισµούς και 40 ελαφρά τραυµατίες. 
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• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των ενοτήτων, που αυτό καλύπτει µε 

διαµόρφωση προτάσεων από τους ελεγκτές για τη βελτίωση µε τον 

εµπλουτισµό τους σύµφωνα µε τις γνώσεις, τις οποίες πιστεύουν ότι 

χρειάζονται.  

• Η θέσπιση ενός συνεκτικού συστήµατος για την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών, που να καλύπτει, µεταξύ άλλων, τα ήδη 

υπάρχοντα σχέδια στον τοµέα των οδικών ελέγχων. 

 

• Η συγκέντρωση, µελέτη, παρακολούθηση, έκδοση στατιστικών στοιχείων και 

δεικτών και η αξιολόγησή τους σχετικά µε τους οδικούς ελέγχους και η συνεχής 

ανατροφοδότησή του. 

 

• Η οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης µε όλους τους φορείς και 

επαγγελµατικές οµάδες (Συνδικαλιστικοί φορείς, Επιµελητήρια κλπ. για 

ενηµέρωση των µελών τους) . 

 

• Εφοδιασµός των ελεγκτών µε τον απαραίτητο σύγχρονο υλικοτεχνικό 

εξοπλισµό. 

 

• Τυποποίηση των εγγράφων µεταφοράς. 

 

• Αξιολόγηση του ελεγκτικού µηχανισµού, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των ελέγχων. 

• Η εφαρµογή συστήµατος άµεσης είσπραξης του προστίµου, σύµφωνα µε τη 

διεθνή πρακτική. 

 

• Η ενσωµάτωση του λοιπού πειθαρχικού ελέγχου. που αφορά στα Ε∆Χ και στα 

Λ∆Χ σε ενιαίο νοµοθέτηµα. 

• Η δηµιουργία ενιαίου πίνακα ελεγκτών σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι 

Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης ελεγκτών 

από νοµό σε νοµό (της ίδιας Περιφέρειας), προκειµένου να εξαλειφθεί το 
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φαινόµενο έλλειψης ελέγχων σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες (λόγω 

έλλειψης προσωπικού ή το κώλυµα  της εντοπιότητας)125. 

 

Εν τέλει, η επιτυχία ενός νόµου, όπως αυτός του  νόµου 3446/06, που αφορά 

στη συµπεριφορά  µιας κατηγορίας  πολιτών της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτής 

των οδικών µεταφορέων, εξαρτάται όχι από τη θωράκισή του µε αυστηρές ποινές, 

αλλά κυρίως, από την ικανότητά του να πείθει τους µεταφορείς αλλά και το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο για την αναγκαιότητα και την ορθότητα των προτύπων 

συµπεριφοράς, που ο νόµος αυτός έµµεσα υποβάλλει και σίγουρα επιβάλλει.  

Η αποτελεσµατικότητα του νόµου συνδέεται επίσης µε την αποδοχή του από 

τον µεταφορέα, ώστε η συµµόρφωσή του προς αυτόν να µην οφείλεται στο φόβο των 

κυρώσεων, αλλά στη συνειδητοποίηση της υποχρέωσής του να πράξει το  «δέον». 

Πόσο άραγε, ο Έλληνας µεταφορέας, όταν πειθαρχηµένα  συντηρεί το όχηµά του, 

αποδέχεται αυτήν τη διαδικασία για λόγους ασφαλείας (δικούς του και των γύρω του) 

και όχι εξαιτίας του φόβου για την ενδεχόµενη ποινή σε περίπτωση, που θα 

εντοπιστεί από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς; Πόσο άραγε, η στάση του αυτή είναι 

απόρροια αυθόρµητης προσαρµογής σε ένα µέτρο, που πραγµατικά θεωρεί αναγκαίο; 

 

Είναι βέβαιο ότι ο καταναγκασµός, που συνδέεται µε την απειλή κυρώσεων, 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νόµου. Το δίκαιο δεν είναι µόνο καταστολή. 

Είναι και πειθώ. Ταυτόχρονα, όµως, ο νόµος πρέπει να πείθει τον µεταφορέα έτσι, 

ώστε η συµµόρφωσή του να θεωρείται αυτονόητη και να αποκτά χαρακτηριστικά  

αυτοµατοποιηµένης συµπεριφοράς.  

 

Ο περιορισµός του αποκλειστικά στην καταστολή και την τιµωρία, υποδηλώνει 

την αποτυχία της κρατικής εξουσίας και του νοµοθέτη να θεσπίσει ένα νόµο, που να 

είναι ικανός  (συγκεντρώνοντας την απαιτούµενη ευρύτερη κοινωνική συναίνεση), να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά στην τρέχουσα κοινωνική πραγµατικότητα και να 

ρυθµίσει κατάλληλα τις ανάγκες αυτής, της επαγγελµατικής οµάδας των µεταφορέων, 

χωρίς την επαπειλή επιβολής  κυρώσεων. Η προσθήκη αυστηρών διατάξεων, µε την 

προσδοκία ότι ο φόβος της ποινής θα εξασφαλίζει την εφαρµογή του νόµου είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγµα  αποτυχίας. Η τάση αυτή για ποινικοποίηση, αποδεικνύει 

την έλλειψη εµπιστοσύνης του νοµοθέτη για την κοινωνική αποδοχή του νόµου.  

                                                 
125 Από την ενότητα 2.2 προκύπτει ότι από τους επτά νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν 
λειτουργούν τα ΜΚΕ σε 2 (Πέλλας και Ηµαθίας) ενώ υπολειτουργεί το ΜΚΕ της Π.Ε. Χαλκιδικής. 
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Η άποψη που έχουν διαµορφώσει οι µεταφορείς για το συγκεκριµένο νόµο, δεν 

προέκυψε βέβαια από την βαρύτητα των ποινών, αλλά από την ικανότητά του, να τους 

πείθει σχετικά µε την αναγκαιότητά του. Ωστόσο, η πειθώ αυτή, που είναι τόσο 

αναγκαία για την εφαρµογή του νόµου, δεν µπορεί να επιτευχθεί, παρά µόνο εάν 

ανάµεσα στην κρατική εξουσία και στον µεταφορέα υπάρχει κλίµα αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης, ώστε  ο τελευταίος να µην αντιµετωπίζεται ως παθητικός δέκτης 

εξουσιαστικών εντολών. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο νόµος, που βασίζεται κυρίως, 

αν όχι αποκλειστικά στην κύρωση ή έστω στο φόβο για την κύρωση, είναι 

καταδικασµένος, αργά ή γρήγορα, στην αποτυχία, αφού οι αποφασισµένοι να 

παρανοµήσουν πολίτες θα το πράττουν, µε την ελπίδα ότι δεν θα γίνουν αντιληπτοί και δεν 

θα τιµωρηθούν. 
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και διαδικασίας χορηγήσεως εγκρίσεων φορτηγών αυτοκινήτων 



 158 
 

δηµοσίας χρήσεως, προς αποκατάστασιν των δια των ν.δ. 4377/64 και 

4378/6 προστατευοµένων.»  

25. Ν∆ 4581/66. 

26. Α.Ν. 183/67 (ΦΕΚ-195 Α/10-11-67) : «Περί χορηγήσεως αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων οχηµάτων δηµοσίας 

χρήσεως». 

27. Ν.∆.531/1970(ΦΕΚ 101/70) «Περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων 

οχηµάτων, πόλεων, δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως». 

28. Ε.118000/3370/1970 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 381): «Περί 

καθορισµού όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως 

εγκρίσεων θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ∆.Χ». 

29. Ν.∆.1060/1971 (ΦΕΚ 268Α’/71). «Περί οργανώσεως των δια φορτηγών 

αυτοκινήτων ∆.Χ. διενεργουµένων εµπορευµατικών µεταφορών».  

30. Ν.∆. 4377/64. (ΦΕΚ Α 174) : «Περί ειδικών µέτρων προστασίας των εξ 

Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και οµογενών». 

31. Ν.∆. 4378/64(ΦΕΚ Α 174) «Περί ειδικών µέτρων προστασίας των εκ 

Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων ». 

32.  Ν 803/78 (ΦΕΚ Α 123): «Περί επιβαλλοµένων κυρώσεων εις κατόχους 

φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως 

δια παραβάσεις τινάς της επί των οχηµάτων τούτων κειµένης 

νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων». 

33. Ν. 33/1975(ΦΕΚ Α' 84/29-4-75) : «Περί µειώσεως φορολογικών 

επιβαρύνουν µεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθµίσεως ετέρων 

θεµάτων αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως». 

34. Ν. 291/76 (ΦΕΚ Α΄79): «Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος 

των διατάξεων του Ν.∆. 1060/1971 «περί οργανώσεως των δια 

φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως διενεργουµένων 

εµπορευµατικών µεταφορών» 

35. Ν.383/1976 «Περί διενεργείας εµπορευµατικών µεταφορών διά 

φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων». 

36. Υ.Α ΥΜΕ Β1/65209/5116/05,(ΦΕΚ Β 1607/21-11-2005) : «Καθορισµός 

αναγκαίου συνολικού µικτού βάρους φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας 

χρήσης για κάλυψη των µεταφορικών αναγκών της χώρας έτους 2005». 

37. Υ.Α ΥΜΕ . Β8/6349/493/06, (ΦΕΚ Β 195/13-2-2006) : « Καθορισµός 

αναγκαίου συνολικού µικτού βάρους φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας 
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χρήσης Υγρών Καυσίµων Θερµής Ασφάλτου για κάλυψη των 

µεταφορικών αναγκών της χώρας για το έτος 2006». 

38. Υ.Α ΥΜΕ Β1/οικ 17860/1343/07 (ΦΕΚ 593 Β/24-4-2007): 

« Καθορισµός αναγκαίου συνολικού µικτού βάρους φορτηγών αυτοκινή

των δηµοσίας χρήσης για κάλυψη των µεταφορικών αναγκών της χώρας   

 για το έτος 2007». 

39. Υ.Α ΥΜΕ B1/οικ40046/3294/08, (ΦΕΚ 1457 Β/24-7-2008): 

« Καθορισµός αναγκαίου συνολικού µικτού βάρους φορτηγών αυτοκινή

των δηµοσίας χρήσης για κάλυψη των µεταφορικών αναγκών της χώρας 

για το έτος 2008». 

40. Ν 1665/86 (ΦΕΚ Α 194) « περί χρηµατοδοτικής µίσθωσης» 

41. Ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214Α’/80) «Περί αντικαταστάσεως των 

κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως 

(µοτοσυκλετών) δια φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως και 

ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». 

42. Ν49/1968 (ΦΕΚ Α' 294) : «Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως.» 

43. Β.∆. 281/73 (ΦΕΚ Α 84/10-4-1973) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 

κείµενον των διατάξεων του ν.δ. 49/68 <περί χορηγήσεως αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως> και 

των τροποποιητικών και συµπληρωµατικών αυτού Ν∆ 833/71 και 

1268/72». 

44. Ν.∆. 833/71 (ΦΕΚ 34 Α΄/16-2-1971) : «Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως των διατάξεων του Ν.∆.49/68 “περί χορηγήσεως αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως”». 

45. Ν. 803/78. (ΦΕΚ Α' 123/9-8-1978): «Περί επιβαλλοµένων κυρώσεων εις 

κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών µοτοσυκλετών 

ιδιωτικής χρήσεως δια παραβάσεις τινάς της επί των οχηµάτων τούτων 

κειµένης νοµοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων». 

46. Π.∆. 57/89 (ΦΕΚ 28 Α/1-2-1989) : «Προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεµ. 1974, “περί 

προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα 

των εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών όπως τροποποιήθηκε 

µε την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης ∆εκ. 1980». 



 160 
 

47. Ν.1959/91(ΦΕΚ123Α΄/91) «Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες 

και άλλες διατάξεις». 

48. Π.∆.431/1995 (ΦΕΚ 245Α’/95):« προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/106 ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 «θέσπιση κοινών κανόνων για ορισµένες 

συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των Κρατών - 

µελών». 

49. ΥΑ Β2/29544/5349/1991 για τη «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 

ρυµουλκουµένων ή ηµιρυµουλκουµένων οχηµάτων σε µεταφορικές 

επιχειρήσεις και µεµονωµένους µεταφορείς». 

50. Π.∆.346/2001(ΦΕΚ 233A’/01):«Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του 

Συµβουλίου, Περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα 

εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των 

διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την 

πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών 

στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών» . 

51. Π.∆ 57/89 (ΦΕΚ 28Α) : « Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς 

τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεµ. 1974, “περί προσβάσεως στο επάγγελµα 

του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών 

οδικών µεταφορών όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 80/1176/ΕΟΚ 

της 4ης ∆εκ. 1980». 

52. Ν. 3887/10 (ΦΕΚ 174 Α/30-9-2010) : «Οδικές εµπορευµατικές 

µεταφορές». 

53. Εγκύκλιος ΥΜΕ Β1/ 53534/5213/19-11-2010 του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων : «Ίδρυση µεταφορικών εταιριών - 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.3887/2010 οι   εταιρίες που µπορούν να 

συστήνονται και να λειτουργούν ως µεταφορικές µε την    έναρξη ισχύος 

του νόµου είναι νοµικής µορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.». 

54. Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄): «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση». 

55. Ν4841/30 (ΦΕΚ Α 260/31-7-1930) : «Περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας 

αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών». 
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56. Α.Ν. 412/36 (ΦΕΚ Α 566/30-12-1936): «Περί της δια µηχανοκινήτων 

µέσων εκµεταλλεύσεως υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών». 

57. Ν.2367/1953:«Περί τίτλων κυριότητος, ταξινοµήσεως, αδειών 

κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων». 

58. Ν∆ 4233/62(ΦΕΚ-110 Α') : «Περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής 

Κυκλοφορίας». 

59. Ν∆ 4535/66(ΦΕΚ 165 Α΄) : «Περί τροποποιήσεως φορολογικών τινων 

διατάξεων». 

60. Β. ∆. 126/73 (ΦΕΚ Α 37/12-2-1973 ): «Περί µεγίστων ορίων 

διαστάσεων και βαρών των αυτοκίνητων οχηµάτων και ελέγχου αυτών». 

61. Υ.Α ΣΤ/153353/64/24 Ιουλ./11 Αυγ. 1964 (ΦΕΚ Β΄317) : «Περί του 

τρόπου καθορισµού του Μεγίστου Μικτού βάρους , του Αποβάρου και 

του ωφέλιµου φορτίου των φορτηγών εν γένει αυτοκινήτων και ελέγχου 

αυτών». 

62. Ν2465/97 (ΦΕΚ 28Α
΄):« Θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

63. Π.∆. 256/1999 (ΦΕΚ Α'209 11.10.1999): «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης 

Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον 

τοµέα του ελέγχου των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

64. ΚΥΑ Γ5/29480/2304/01   (ΦΕΚ Β 614) Κοινή Υπουργική Απόφαση: 

«Έλεγχοι της νοµιµότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των 

εκποµπών καυσαερίων όλων των οχηµάτων, ελληνικών και αλλοδαπών 

που κυκλοφορούν στην χώρα, Αρµόδια Όργανα, ∆ιαδικασία είσπραξης 

προστίµων και συναφή θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5, 

παρ. 4 και άρθ. 8, παρ. 5 του Ν. 2801/ 2000».  

65. Υ.Α Φ.2/55009/4626/00/02 (ΦΕΚ Β 1028/7-8-02): «Προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 

6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων 

επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» 

66.  Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49 Α/10-3-2006) : «Οργάνωση και λειτουργία αρχών 

ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων - Ρυθµίσεις για τις επιβατικές 

µεταφορές και άλλες διατάξεις». 
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67.  Ν 1741/1987 (ΦΕΚ Α 225/21.12.1987): « Κύρωση Ευρωπαϊκής 

Συµφωνίας για τη ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων 

(ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ. 1957» 

68. Π.∆. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α΄): «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 

21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

69. Ν. 2006/1992 (ΦΕΚ 11/ Α΄/1992):« Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 

για τις διεθνείς µεταφορές ευπαθών τροφίµων και για τον ειδικό 

εξοπλισµό που θα χρησιµοποιείται γι' αυτές τις µεταφορές (ΑΤΡ) που 

υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεµβρίου 1970». 

70. Υ.Α 57687/5114/2012 (ΦΕΚ 70/Β΄/2012). «Αποδοχή της Συµφωνίας για 

τις διεθνείς µεταφορές ευπαθών τροφίµων και για τον ειδικό εξοπλισµό 

που θα χρησιµοποιείται γι΄ αυτές τις µεταφορές (ATP) όπως 

υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεµβρίου 1970, και τροποποιήθηκε 

και ισχύει την 2η Ιανουαρίου 2011». 

71. ΥΑ Φ.203/19610/2061 (ΦΕΚ 458Β/06). «Ορισµός του Εργαστηρίου 

∆οκιµών και Ελέγχων ΑΤΡ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 

ΕΜΠ, ως φορέα ελέγχου A.T.P». 

72. Υ.Α Φ.203/66745/6980 (ΦΕΚ 1496Β/01) «Ορισµός του Εργαστηρίου 

Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως φορέα ελέγχου ειδικού εξοπλισµού, 

όπως ορίζεται στην Συµφωνία A.T.P» . 

73. Ν∆ 202/5-10-1973 (ΦΕΚ282Α/73) «Περί κυρώσεως της από 1-7-70 

Ευρωπαϊκής Συµφωνίας περί εργασίας προσωπικού οχηµάτων 

πραγµατοποιούντων διεθνείς οδικές µεταφορές (AETR)». 

74. ΚΥΑ Γ438/28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β' 989) :« Προσαρµογή της 

 ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕK του    

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15.3.2006 «για τον 

καθορισµό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρµογή των κανονισµών

 (ΕΟΚ) υπ’ αριθµ.3820/1985 και (ΕΟΚ)3821/1985 του Συµβουλίου σχε-

τικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών  

µεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συµβου

-λίου» 
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75. Β4/ΟΙΚ.19408/1833 ΦΕΚ Β 720/16.04.2009  «Καθιέρωση Βιβλίου 

Ενδοµεταφορών, περιεχόµενο, µορφή και όροι χρήσης αυτού».   

76. Υ.Α.1111374/9160/2152/0014/93 (ΦΕΚ 700Β'/93): «Όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασία ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου από 

υποκειµένους εγκαταστηµένους εκτός Ελλάδος, υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα αυτών». 

77. ΥΑ1077223/4331/0014/95 (ΦΕΚ 612Β'/95): «Συµπλήρωση των 

διατάξεων της 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ. 1281 απόφασης 

Υπουργού Οικονοµικών». 

78. Υ.Α 1133485/1095/96(ΦΕΚ 1146 Β΄): «Υποχρεώσεις φορολογικών 

αντιπροσώπων.» 

79. Ν.559/77(ΦΕΚ 78 Α΄): «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 

1956 υπογραφείσης συµβάσεως επί του Συµβολαίου δια την διεθνή 

µεταφοράν εµπορευµάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου 

υπογραφής». 

80. Ν.1533/1985: «Κύρωση Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση που αφορά το 

συµβόλαιο για τη διεθνή οδική µεταφορά εµπορευµάτων (CMR)». 

81. Ν.∆. 80/74 (ΦΕΚ 286/Α/1974): «  Περί κυρώσεως της συµβάσεως της 

Ευρωπαϊκής Συνδιασκέψεως των Υπουργών Μεταφορών περί της 

εγκαθιδρύσεως πολυµελούς ποσοστώσεως κατά την διεθνή οδικήν 

µεταφοράν εµπορευµάτων και των επ’ αυτής παραρτηµάτων(Ε∆ΥΜ)». 

82. Ν∆ 3588/1956 (ΦΕΚ Α΄ 234/13.10.1956) :  « Περί κυρώσεως της 

γενικής συµφωνίας της Γενεύης της 17ης Μαρτίου 1954 επί 

Οικονοµικού Κανονισµού διά διεθνείς οδικάς µεταφοράς ».  

83. Ν 1020/80 (ΦΕΚ 32Α/1980) : « Περί κυρώσεως της Τελωνειακής 

Συµβάσεως "περί ∆ιεθνούς Μεταφοράς Εµπορευµάτων δια 

∆ελτίων TIR (Σύµβασις TIR)"». 

84. Τ.5553/70/Β0019/99 (ΦΕΚ 2097 Β'): «Ανάθεση - εξουσιοδότηση του 

δικαιώµατος εκδόσεως και χορηγήσεως των δελτίων TIR στην 

Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)». 

85. Π.∆. 431/95 (ΦΕΚ 245 Α/24-11-1995) : « Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 

“θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισµένες συνδυασµένες 
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εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των Κρατών Μελών” 

»(ΕΕL 368/17.12.92). 

86. Υ.Α Г5/17646/1854/12-8-2013. 

87. Ν.2285/95(ΦΕΚ 18 Α'/1-2-1995) : «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 

για τις Κύριες ∆ιεθνείς Γραµµές Συνδυασµένων Μεταφορών και 

Συναφών Εγκαταστάσεων (AGTC)». 

88. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

89. Ν.3534/07 (ΦΕΚ 40Α): « Σύσταση Αρχής για την κατανοµή του 

διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιµένες και άλλες 

διατάξεις». 

90. Μ.1756/243/81 (ΦΕΚ-221 Β/15-4-1981) : «Περί αναθέσεως του ελέγχου 

και της εποπτείας εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 2367/53». 

91. Ν. 2367 της 7/10 Απρ. 1953 : «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινοµήσεως, 

αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων». 

92. Ν 2690/99  (ΦΕΚ 45 Α'): «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

93. Γ5/29829/2313/14-4-2006 Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών : «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 

του Ν3446/2006». 

94. Υ.Α. 2/27882/0022 (Α∆Α: ΒΕΝ01-ΟΨ8): « Καθορισµός της 

αποζηµίωσης των µελών των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου Οχηµάτων 

του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49)». 

95. Π.∆. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Á ): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης ∆εκεµβρίου 1984» για τη 

χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές 

εµπορευµατικές µεταφορές». 

96. Υ.Α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β΄). «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

1959/91». 

97. Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') (ΠΟΛ 1023/2014): «Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις». 
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98. Εγκύκλιος ΥΜΕ  Γ5/29829/2313/14-6-2006: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής 

των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006». 

99. Υ.Α Γ5/39124/3125/08 (ΦΕΚ 213Β/08): «Καθορισµός του τύπου και 

 του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αναγνώσιµου σήµατος των Φ∆Χ 

αυτοκινήτων καθώς και της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων 

και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών». 

100. Φ450/10735/1241 (Α∆Α:Β44Χ1-Ζ3Ε) εγκύκλιος ΥΜΕ. Κοινωνικές    

        διατάξεις µµεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης   

        οδηγών - διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των Κανονισµών   

         (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/2006 

101. ΚΥΑ Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028Β/02) «Προσαρµογή της   

        ελληνικής   νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της  

        6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων  

        επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα». 

                  102. Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α΄). «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής   

              Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και  

              βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την  

              προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του  

              περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και   

              Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις». 

      103. Εγκύκλιος Γ5/ΟΙΚ.13483/1438/11 (Α∆Α:4Α1Τ1-ΡΞ): «Έλεγχοι  

              νοµιµότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 - Συγκρότηση και   

              λειτουργία Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου». 

                 104. Εγκύκλιος Γ5/οικ.15051/1120/10-3-14 (Α∆Α: ΒΙΚΑ1-3Ι7) Ενεργοποίη-   

                         ση Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου (MKE) του ν. 3446/2006. 

105. ΚΥΑ Γ6/15288/1248/09 (ΦΕΚ 603 Β/09): «Τροποποίηση της υπ΄αριθµ 

 Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/2002) ΚΥΑ  «Προσαρµογή της      

        ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕK της  

                          6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων    

                          επαγγελµατικής χρήσης» 

106.ΚΥΑ Φ.450/38668/3534/13 (ΦΕΚ 2061 Β/23-8-2013): « ∆ιοικητικές   

        κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισµού 3821/85 του Συµβουλίου    

        του Κανονισµού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του   

        Συµβουλίου από τους οδηγούς και τις µεταφορικές επιχειρήσεις». 
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Ευρω̟αϊκή Νοµοθεσία 
 

 
1. COM (2011) 0144 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ: «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 

αποδοτικό σύστηµα µµεταφορών» 

2. COM (2014) 222 έκθεση της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το 

συµβούλιο: «σχετικά µε την κατάσταση της αγοράς οδικών µεταφορών της 

Ένωσης». 

3. COM (2012) 746 ανακοίνωση της επιτροπής στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το 

συµβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινοτική επιτροπή και την επιτροπή 

των περιφερειών: «Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ» 

4. ΕΟΚ 74/561 12ης Νοεµ. 1974 «περί προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα 

εµπορευµάτων στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών µεταφορών». 

5. ΕΟΚ 881/1992 «σχετική µε την πρόσβαση στην αγορά των οδικών 

εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σηµείο 

αναχώρησης ή προορισµού το έδαφος κράτους µέλους ή διέρχονται από το έδαφος 

ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών» 

6. ΕΚ 1072/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009: «για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης 

στην αγορά διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών». 

7. ΕΚ 1073/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009: «για τη θέσπιση κοινών κανόνων 

πρόσβασης στη διεθνή αγορά µεταφορών µε πούλµαν και λεωφορεία και την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006». 

8. COM (2001)370 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ: «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε 

ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» 

9. ΕΚ 2006/1 της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων 

οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές».  

10. ΕΚ 2008/68 της 24ης Σεπτεµβρίου 2008: «σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές 

επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

11. ΕΚ 561/2006της 15ης Μαρτίου 2006 : «για την εναρµόνιση ορισµένων 

κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για την 

τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του 

Συµβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 

του Συµβουλίου».  

12. ΕΟΚ 3821/85της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 «σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον 

τοµέα των οδικών µεταφορών». 
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13. ΕΚ 2006/22της 15ης Μαρτίου 2006 : «για καθορισµό ελάχιστων προϋποθέσεων 

για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 

3821/85 του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά 

δραστηριότητες οδικών µεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 

88/599/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

14. ΕΚ 2006/94 της 12ης ∆εκεµβρίου 2006: «σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων 

για ορισµένες οδηγίες µεταφοράς εµπορευµάτων». 

15.  ΕΚ 484/2002(L076) της 1ης Μαρτίου 2002: « για την τροποποίηση των 

κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου µε 

σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού». 

16. ΕΚ 3118/1993 (L279) της 25ης Οκτωβρίου 1993: «για τον καθορισµό των όρων 

υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ' 

ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ' αυτό». 

17. 11/2015 θεµατολογικό δελτίο της ΕΕ: «Οδικές µεταφορές: διεθνείς µεταφορές 

και ενδοµεταφορές». 

18. ΕΚ 484/2002 (L076) της 1ης Μαρτίου 2002: «για την τροποποίηση των 

κανονισµών (EΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου µε 

σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού». 

19. ΕΟΚ 92/106 της 7ης ∆εκεµβρίου 1992: «σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων 

για ορισµένες συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών 

µελών». 

20. ΕΚ 2000/30 της 6ης Ιουνίου 2000: « σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των 

οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης που κυκλοφορούν στην Κοινότητα». 

21. ΕΕ 2014/47 της 3ης Απριλίου 2014: « σχετικά µε την τεχνική οδική επιθεώρηση 

της καλής τεχνικής κατάστασης των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που 

κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ». 

22. EK 2002/15 της 11ης Μαρτίου2002: «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας 

των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών µεταφορών». 

23. ΕΚ 2003/59 της 15ης Ιουλίου 2003: «σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την 

περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία 

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου και της 

οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 

76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ADR 

Οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά επικινδύνων 
εµπορευµάτων 
 
 

 
 
 

 

 

Σήµανση επικίνδυνων υλικών 

 
 
 
 



 169 
 

Σήµανση µεταφοράς επικίνδυνων µε µονοδιαµερισµατική και 
πολυδιαµερισµατική δεξαµενή  
 

 
 
 

 
 
 
Εξοπλισµός ασφαλείας ADR 
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Πίνακας απαιτήσεων ύπαρξης πυροσβεστήρων κατηγορίας 
ευφλεκτότητας A, B, C ανάλογα µε τη µεταφορική µονάδα. 
 
 

Μεταφορική 
µονάδα 

Ελάχιστος 
αριθµός 

πυροσβεστήρων 

Ελάχιστη 
συνολική 

χωρητικότητα 
ανά µεταφορική 

µονάδα 

Πυροσβεστήρας κατάλληλος για 
καταπολέµηση φωτιάς στη 

µηχανή ή στη καµπίνα µετ/κής 
µονάδας. Τουλάχιστον ένας µε 

ελάχιστη χωρητικότητα: 

Πρόσθετος-οι 
φορητός-οί 

πυροσβεστήρας-ες εκ 
των οποίων έστω ο 
ένας µε ελάχιστη 
χωρητικότητα: 

Έως και 3,5 t* 2 4 kg 2 kg 2 kg 

Άνω των 3,5 t έως 
και 7,5 t* 

2 8 kg 2 kg 6 kg 

Άνω των 7,5 t* 2 12 kg 2 kg 6 kg 

Μεταφορά 
εµπορευµάτων 

ποσότητας κάτω 
του ορίου 1.1.3.6 ή 

µόνο κλάσης 6.2 

1 2 kg 2 kg - 

 

Πιστοποιητικό ADR Οδηγού  
 

 
 
 

Πιστοποιητικό ADR Οδηγού (παλαιάς µορφής) 
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Πιστοποιητικό ADR οχήµατος 
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Οδηγίες οδηγού οχήµατος ADR (1) 
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Οδηγίες οδηγού οχήµατος ADR (2) 
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Κατάλογος ελέγχου οχήµατος ADR από το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ATP 

 

Case studies- παραδείγµατα 

  

1. Ελληνικό φορτηγό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης, ψυγείο διεθνών µεταφορών 

µεταφέρει µη ευπαθή προϊόντα  από τη Γερµανία στην Ελλάδα. Επιτρέπεται η 

µεταφορά ειδών για τα οποία δεν απαιτείται ψύξη µε το συγκεκριµένο είδος 

φορτηγού; 

           ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, εφόσον η µεταφορά αυτή  διενεργείται κατά την                                      

                                   επιστροφή  του  φορτηγού αυτοκινήτου από το εξωτερικό. 

 

2. Οδικός µεταφορέας ανέλαβε τη µεταφορά ευπαθών προϊόντων από την Αθήνα 

στη  Γερµανία. Στην Ιταλία, απ' όπου διέρχεται, τον σταµατούν για έλεγχο.  

          α. Τι πρέπει να διαθέτει απαραίτητα το όχηµα-ψυγείο για να νοµιµοποιείται να   

          κάνει τη   µεταφορά αυτή;  

          β. Τι πρέπει να δηλώνουν τα έγγραφα που πρέπει να φέρει µαζί του ο οδηγός  και   

           να  επιδείξει στις ελεγκτικές αρχές; 

          γ. Τι πινακίδες πρέπει να φέρει το όχηµα; 

          ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

         α. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχηµα-ψυγείο να είναι εφοδιασµένο µε   

              ισχύον πιστοποιητικό ATP. 

          β. Τα έγγραφα µεταφοράς  πρέπει να δηλώνουν το όνοµα του τροφίµου, εάν αυτό  

          είναι καταψυγµένο ή υπερκαταψυγµένο, καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άµεσα  

           περαιτέρω επεξεργασία στον προορισµό. 

          γ. Απαιτείται ειδική σήµανση (πινακίδα) ATP. 

 

3. Σε ποιες θερµοκρασίες πρέπει να µεταφέρονται το βούτυρο και το γάλα, σύµφωνα µε 
την ATP? 
 

a. Η µεταφορά τους, ειδικά τους θερινούς µήνες, θα πρέπει να γίνεται µόνο κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, οπότε η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη 

 
b. Στην υψηλότερη θερµοκρασία που µπορεί να εξασφαλίσει το ψυκτικό 

µηχάνηµα του οχήµατος 
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c. Σε οποιεσδήποτε θερµοκρασίες, αρκεί αυτές να µην είναι κάτω από 0 βαθµούς 
C, και πάνω από 12 βαθµούς C. 

 
 

d. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς οι θερµοκρασίες δεν θα είναι υψηλότερες: 
από +4 βαθµούς C για το βούτυρο και το γάλα. 

 
 
 

4. "Για τη µεταφορά των γαλακτοκοµικών προϊόντων (γιαούρτι, κεφίρ, κρέµα και 
φρέσκο τυρί) απαιτούνται, πέραν της θερµοκρασίας (όχι πάνω από +4 βαθµούς C) και 
άλλες προϋποθέσεις σύµφωνα µε την ATP;" 
 

a. Η µεταφορά µπορεί να διαρκέσει µάξιµουµ 3 ηµέρες, αρκεί να βρίσκεται σε 
καλή λειτουργία το ψυκτικό µηχάνηµα 

 
b. Ναι, θα πρέπει η διάρκεια της µεταφοράς να µην υπερβαίνει τις 48 ώρες 

 
c. ∆εν υπάρχει χρονικός περιορισµός στην ολοκλήρωση της µεταφοράς των 

συγκεκριµένων τροφίµων 
 

d. Η µεταφορά πρέπει το αργότερο να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε ένα 24ωρο 
 
 
 

5.  "Τα έγγραφα µεταφοράς τι στοιχεία θα πρέπει να αναφέρουν στην περίπτωση 
µεταφοράς ευπαθών τροφίµων;" 
 

a. Τα στοιχεία του αποστολέα, του µεταφορέα και του παραλήπτη, καθώς και το 
δροµολόγιο που θα ακολουθήσει το όχηµα µεταφοράς των ευπαθών τροφίµων 

 
b. ∆εν απαιτείται κανένα επιπρόσθετο στοιχείο από αυτά που καταγράφονται στη 

φορτωτική, κατά τη µεταφορά συνήθων εµπορευµάτων 
 

c. Το όνοµα του τροφίµου, εάν αυτό είναι κατεψυγµένο ή υπερκατεψυγµένο, 
καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άµεσα περαιτέρω επεξεργασία στον 
προορισµό του. 

 
d. Στο έγγραφο µεταφοράς θα γίνεται απλή αναφορά, ότι µεταφέρονται ευπαθή 

τρόφιµα, χωρίς άλλες λεπτοµέρειες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

AETR 

Case studies- παραδείγµατα 

1. Ένα όχηµα µε πολωνική άδεια κυκλοφορίας (µε έναν οδηγό) που 

πραγµατοποιεί µια διαδροµή πολλών στάσεων προς την ΕΕ (ξεκινώντας από κράτος µη 

µέλος)  πρέπει να τηρεί τους κανόνες της AETR. Η διαδροµή που απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήµα είναι η διαδροµή ενός οχήµατος που µεταφέρει αποστολές στη 

Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία και στη συνέχεια επαναφορτώνει µια 

αποστολή από την Ισπανία προς τη Ρωσία 

 

Πηγή: TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement), 2014 

2. Ένα φορτηγό µε βρετανική άδεια κυκλοφορίας (µε έναν οδηγό) 

πραγµατοποιεί διανοµή στην Τσεχική ∆ηµοκρατία ( εδώ εφαρµόζεται ο κανονισµός ΕΚ 

561/06). 

Στη συνέχεια αποστέλλεται στη Ρωσία για να συλλέξει ένα φορτίο προς παράδοση στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (εδώ εφαρµόζονται οι κανόνες AETR) 
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Πηγή: TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement), 2014 

 

3. Ένα όχηµα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο Μαρόκο (τρίτη 

χώρα) πρέπει να τηρεί τους κανόνες AETR, ενώ µεταβαίνει προς την ΕΕ ή διέρχεται 

από αυτή. 

 

Πηγή: TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement), 2014 
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4. Ο οδηγός Α οδηγεί από την Ιταλία στην Ελλάδα, όπου αναλαµβάνει το όχηµα ο 

οδηγός Β και το πηγαίνει στην Τουρκία, ενώ ο οδηγός Α επιστρέφει στην Ιταλία 

οδηγώντας άλλο όχηµα. Σε έλεγχο που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα και 

στους δύο οδηγούς, στο οδηγό Α εφαρµόζεται ο Κανονισµός 561/2006 (δεν έχει 

βγει από το έδαφος της ΕΕ), ενώ στον οδηγό Β η AETR. 

 

Έντυπο ελέγχου καθ’ οδόν 
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Κωδικοί παραβάσεων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Κοινοτική Μεταφορά  

 

Yυπόδειγµα Kοινοτικής άδειας  (ΕΚ ) 1072/09 
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Yπόδειγµα βεβαίωσης οδηγού (ΕΚ) 1072/2009 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Ενδοµεταφορά (CABOTAGE)  

Case studies- παραδείγµατα 

 

1. Οδικός µεταφορέας διενεργεί διεθνή  µεταφορά µε σηµείο φόρτωσης στην 

Γαλλία και εκφόρτωσης στην Αθήνα,  µε συνδυασµό οχηµάτων (ρυµουλκό / 

ρυµουλκούµενο) από τα οποία το ρυµουλκό  έχει ταξινοµηθεί στη Γαλλία και το 

ρυµουλκούµενο στο Βέλγιο.  

a. Είναι επιτρεπτή  η µεταφορά αυτή και αν ναι, απαιτείται κοινοτική άδεια 

για τα  οχήµατα που αποτελούν τον συρµό;  

b. Είναι δυνατή η διενέργεια µεταφοράς µε τον συρµό αυτό από την Αθήνα 

προς την Πάτρα µετά την εκφόρτωση του εµπορεύµατος; Αν ναι, πώς 

ονοµάζεται  το είδος της µεταφοράς αυτής και µε ποιους περιορισµούς  

διενεργείται  (σχετικά µε τη συχνότητα -περιοδικότητα δροµολογίων);  

c. Ποιας τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα ειδικά για τη µεταφοράς 

αυτή; 

        

    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

             α. Η µεταφορά είναι επιτρεπτή και απαιτείται κοινοτική άδεια µόνο για το   

                 ρυµουλκό. 

 

             β. Η διενέργεια µεταφοράς (Αθήνα - Πάτρα) είναι δυνατή µόνο µε τους όρους   

                 και προϋποθέσεις του  καµποτάζ (cabotage). Η µεταφορά αυτή διενεργείται   

                 µε περιορισµούς σχετικά µε τη συχνότητα και περιοδικότητα των   

                 δροµολογίων.   

                 Συγκεκριµένα κάθε όχηµα µπορεί να διενεργεί µεταφορές καµποτάζ για  

                 συνολικό διάστηµα µέχρι 10 ηµέρες κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού    

                 µήνα. Τα πραγµατοποιούµενα δροµολόγια δεν µπορεί να είναι διαδοχικά,  

                 µετά το πέρας  δηλαδή του πρώτου δροµολογίου πρέπει να ακολουθεί   

                 διακοπή τουλάχιστον µιας  ηµέρας µέχρι την έναρξη του επόµενου   

                 δροµολογίου. 

 

              γ. Το καµποτάζ διενεργείται µε τη χρήση κοινοτικής άδειας και Βιβλίου  
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                 Ενδοµεταφορών πέραν των λοιπών εγγράφων µεταφοράς 

 

2. Μεταφορέας εγκατεστηµένος στην Ιταλία πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά από 

την Τουρκία στην Ελλάδα δυνάµει άδειας Ε∆ΥΜ και µε διεθνή φορτωτική 

CMR. Η παράδοση του φορτίου στην Ελλάδα πραγµατοποιείται το πρωί της 

∆ευτέρας. Ο µεταφορέας µπορεί, από τη στιγµή της εκφόρτωσης, να 

πραγµατοποιήσει µέχρι τρεις ενδοµεταφορές στην Ελλάδα. Όµως, η τελευταία 

εκφόρτωση εντός Ελλάδας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 12 το βράδυ της 

επόµενης ∆ευτέρας. 

 

3. Μεταφορέας εγκατεστηµένος στην Γερµανία πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά 

από την Αυστρία µε προορισµό την Ιταλία. Μετά την εκφόρτωση στην Ιταλία, 

πραγµατοποιεί µια ενδοµεταφορά στην Ιταλία και στη συνέχεια εισέρχεται 

άφορτος στην Ελλάδα την πέµπτη ηµέρα από την εκφόρτωση της διεθνούς 

µεταφοράς (που έγινε στην Ιταλία). Στην Ελλάδα θα µπορούσε κατ' αρχήν να 

πραγµατοποιήσει µια ενδοµεταφορά εντός τριών ηµερών από την είσοδο στη 

χώρα. Όµως, λόγω του συνολικού χρονικού ορίου των επτά ηµερών από την 

εκφόρτωση της διεθνούς µεταφοράς στην Ιταλία (εκ των οποίων οι πέντε έχουν 

παρέλθει), ο χρόνος που του αποµένει για ενδοµεταφορά στην Ελλάδα 

µειώνεται σε δύο ήµερες, εντός των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

εκφόρτωση της ενδοµεταφοράς στην Ελλάδα. 

 

4. Ο µεταφορέας του Παραδείγµατος 3 εισέρχεται άφορτος στην Ελλάδα την 

δεύτερη ηµέρα από την εκφόρτωση της διεθνούς µεταφοράς στην Ιταλία. Σε 

καθ' οδόν έλεγχο στην Ελλάδα την έβδοµη ήµερα, τα όργανα ελέγχου 

διαπιστώνουν ότι διενεργεί ενδοµεταφορά και ζητούν την επίδειξη της 

τελευταίας διεθνούς φορτωτικής CMR, από την οποία αποδεικνύεται η 

ηµεροµηνία εκφόρτωσης στην Ιταλία. Τα όργανα ελέγχου διαπιστώνουν και την 

ηµεροµηνία εισόδου στην Ελλάδα, από τις εγγραφές του ψηφιακού ταχογράφου 

οπού έχει καταχωριστεί από τον οδηγό το σύµβολο της χώρας έναρξης της 

εργασίας του (IT) και της χώρας λήξης της εργασίας (GR) σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 παρ. 5α του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85. Επειδή έχουν περάσει τρεις 

ηµέρες (ηµερολογιακά) από την είσοδο του οχήµατος στην Ελλάδα, η 

ενδοµεταφορά είναι µη νόµιµη, παρ' όλο που δεν πέρασε ακόµα η έβδοµη ηµέρα 

από την εκφόρτωση στην Ιταλία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

CMR 

 

Case studies- παραδείγµατα 

 

1.  "Σε τι αναφέρεται η ∆ιεθνής Σύµβαση CMR (Contrat de transport International de 
Merchandises par Route);" 
 
 

a. Στην οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
 
b. Στις ευθύνες που έχει ο µεταφορέας κατά τη διαδικασία της εθνικής µεταφοράς    
       εµπορευµάτων 
 
c. Προβλέπει τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο µεταφορέας, όταν πραγµατοποιεί 

διεθνή  µεταφορά 
 
d. Στα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στη διεθνή οδική µεταφορά 

εµπορευµάτων και  στην  ευθύνη του µεταφορέα 
 
 

2. "Σε ποιες χώρες εφαρµόζεται η CMR;" 
 

a. Η CMR εφαρµόζεται µόνο στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. 
 

b. Ισχύει µόνο για τους µεταφορείς, οι χώρες των οποίων έχουν υπογράψει τη 
συµφωνία 

 
c. Εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα αν την έχουν συνυπογράψει 

 
d. Εφαρµόζεται κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων από µια χώρα σε άλλη, εκ 

των οποίων τουλάχιστον η µία έχει υπογράψει τη συµφωνία. 
 
 
 

 3. "Σε ποιές περιπτώσεις µεταφοράς δεν εφαρµόζεται η CMR;" 
   

a. Όταν µεταφέρονται ευπαθή προϊόντα 
 

b. Όταν µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα 
 

c. Όταν µεταφέρονται εµπορεύµατα που προορίζονται για εκθέσεις 
 

d. Στις ταχυδροµικές µεταφορές, στις νεκρικές αποστολές και στη µεταφορά 
επίπλων 
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3. "Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη  του συµβολαίου (σύµβασης) µεταφοράς CMR;" 
 

a. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε 
τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο µεταφορέας 

 
b. Με συµβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας 

 
c. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο µεταφορέα 

 
d. Με ιδιωτικό συµφωνητικό, που συνυπογράφουν φορτωτής, µεταφορέας και 

παραλήπτης 
 
 

4. "Ποιοί είναι οι παραλήπτες των τριών αντιτύπων του δελτίου CMR;" 
 

a. Αποστολέας, φορτωτής, διαµεταφορέας 
 

b. Οδηγός, πρακτορείο µεταφορών, διαµεταφορέας 
 

c. Οδηγός, τροχαία, τελωνείο 
 

d. Το πρώτο παραλαµβάνει ο αποστολέας, το δεύτερο συνοδεύει τα 
εµπορεύµατα και παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο κρατάει ο 
µεταφορέας 

 
 

5. "Ποιά βασικά στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;" 
 

a. Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα 
 

b. Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα 
τηλέφωνα του παραλήπτη 

 
 

c. Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, µεταφορέα, τόπο παραλαβής και 
παράδοσης των εµπορευµάτων, περιγραφή εµπορευµάτων, αριθµό δεµάτων, 
µικτό βάρος ηµεροµηνία και τόπος έκδοσης του δελτίου, χρεώσεις 
(κόµιστρο), δήλωση ότι η µεταφορά υπόκειται στις διατάξεις της CMR 

 
d. Λεπτοµερής περιγραφή των εµπορευµάτων, αριθµός δεµάτων, µικτό βάρος τους 

κ.λπ. 
 
 
 

6. "Επιτρέπεται Έλληνας οδικός µεταφορέας διεθνών µεταφορών να εκδίδει δελτίο 
παράδοσης της σύµβασης CMR αντί φορτωτικής;" 
 
 

a. Επιτρέπεται αρκεί το κάθε φύλο να έχει διαστάσεις 20χ35 cm 
 

b. Επιτρέπεται αρκεί να είναι µεταφρασµένο σε τρείς τουλάχιστον γλώσσες 
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c. Επιτρέπεται αρκεί να είναι χρώµατος λευκού και να  εκδίδεται σε τρία 

τουλάχιστον αντίτυπα 
 

d. Επιτρέπεται να εκδίδει µια φορτωτική το περιεχόµενο της οποίας να καλύπτει 
τόσο τις διατάξεις του ΚΒΣ, όσο και της διεθνούς σύµβασης µεταφοράς CMR 

 

 
∆ελτίο φορτωτικής CMR 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

Ε∆ΥΜ/CEMT  

Case studies- παραδείγµατα 

 

1. Ελληνικό φορτηγό ξεκινάει έµφορτο από τη Λάρισα για το Κίεβο.  Απαιτείται 

να έχει άδεια Ε∆ΥΜ διότι η Ουκρανία είναι µέλος της Ε∆ΥΜ. Αν όµως ο 

µεταφορέας δεν έχει άδεια Ε∆ΥΜ ( η χώρα µας χορηγεί µόνο 149 άδειες 

ετησίως) µπορεί ο µεταφορέας να εφοδιαστεί µε διµερή άδεια από το τελωνείο 

εξόδου, αφού µε την Ουκρανία ανταλλάσουµε 3.500 άδειες για διµερείς και 

transit µεταφορές και 65 για τριγωνικές.  Ο µεταφορέας όµως πρέπει να φέρει 

µαζί του και την κοινοτική άδεια, διότι θα διέλθει από κοινοτικές χώρες, όπως 

την Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 

 

2. Μολδαβός µεταφορέας µε έµφορτο φορτηγό έχει προορισµό την Θεσσαλονίκη. 

Για την µεταφορά αυτή απαιτείται να έχει άδεια Ε∆ΥΜ ή άδεια διέλευσης.  

Μόλις ξεφορτώσει µε τις ίδιες άδειες έχει το δικαίωµα να πάρει φορτίο 

επιστροφής για τη χώρα του. Αν όµως πάει στη Βέροια για να φορτώσει 

φρούτα για τη Ρωσία (τριγωνική µεταφορά) πρέπει να έχει άδεια Ε∆ΥΜ (αλλά 

να µην έχει συµπληρώσει τα 3 έµφορτα ταξίδια χωρίς να γυρίσει στην έδρα 

του) ή να έχει ήδη προβλέψει το δροµολόγιο και να έχει προµηθευτεί από το 

τελωνείο εξόδου της χώρας του διµερή τριγωνική άδεια.  

 

3. Σε κάθε φύλλο του συνοδευτικού βιβλίου της άδειας Ε∆ΥΜ σηµειώνονται   
      υποχρεωτικά: 

 
a. Μόνο τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. 

 
b. Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη και το βάρος του 

µεταφεροµένου εµπορεύµατος. 
 

c. Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, το βάρος  του µεταφερόµενου 
εµπορεύµατος και το συµφωνηθέν κόµιστρο. 
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d. Η επωνυµία της µεταφορικής επιχείρησης, το είδος και το βάρος του 

µεταφερόµενου εµπορεύµατος, τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης και τα 
διενεργούµενα δροµολόγια. 

 
 

4. "Έλληνας µεταφορέας, ο οποίος διαθέτει άδεια Ε∆ΥΜ πρόκειται να 
διενεργήσει  οδική µεταφορά εµπορευµάτων µε φόρτωση στην Τουρκία και 
εκφόρτωση στη Μολδαβία. Απαιτείται άδεια διέλευσης για τη µεταφορά;  " 

 
a. Ναι, απαιτούνται άδειες διέλευσης Τουρκίας και Μολδαβίας. 

 
b. Ναι, απαιτείται άδεια τρίτων χωρών Τουρκίας και Μολδαβίας. 

 
c. Ναι, απαιτούνται άδειες τρίτων χωρών Τουρκίας και Μολδαβίας. 

 
d. Όχι 

 
 

Άδεια Ε∆ΥΜ 
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Άδεια Ε∆ΥΜ µε απαγόρευση για ΑΥΣΤΡΙΑ 

 
Βιβλίο δροµολογίων 

 
 



 194 
 

Βιβλίο δροµολογίων (Έλληνα µεταφορέα) 

 
Φύλλο καταγραφής δροµολογίων  
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Φύλλο καταγραφής δροµολογίων (Έλληνα µεταφορέα) 
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Σφραγίδες που πιθανόν να εµφανίζονται πάνω στις άδειες 

  

Αποτυπώµατα πράσινης σφραγίδας για τον τύπο του οχήµατος 
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Οι άδειες Ε∆ΥΜ είναι δυνατό να έχουν περιορισµό σε συγκεκριµένα Κ-Μ (Ελλάδα, 

Αυστρία, Ιταλία, Ρωσία, Ουγγαρία). Οι άδειες αυτές δεν ισχύουν στην επικράτεια των 

Κ-Μ και φέρουν κόκκινο αποτύπωµα σφραγίδας.  

 

Εδαφικοί περιορισµοί: Αποτύπωµα Κόκκινης Σφραγίδας 
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Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ε∆ΥΜ-(για εκποµπή θορύβου και 
καυσαερίων «EURO») µηχανοκινήτου οχήµατος  
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Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ε∆ΥΜ-(για εκποµπή θορύβου και 
καυσαερίων «EURO») µηχανοκινήτου οχήµατος  
 (ελληνικά)  
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Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ε∆ΥΜ-τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας 
ρυµουλκούµενου 
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Πιστοποιητικό συµµόρφωσης Ε∆ΥΜ-τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας 
ρυµουλκούµενου (Ελληνικά) 
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Πιστοποιητικό Ε∆ΥΜ τεχνικού ελέγχου οχήµατος 
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Πιστοποιητικό Ε∆ΥΜ τεχνικού ελέγχου οχήµατος (Ελληνικά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 

Άδειες διέλευσης (τριγωνικές-διµερείς- transit)  

 

Case studies- παραδείγµατα 

 

1. Οι διµερείς άδειες διέλευσης χρησιµοποιούνται: 
 

a. Για τις διεθνείς µεταφορές µεταξύ γειτονικών χωρών. 
 

b. Για τις διεθνείς µεταφορές µεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

c. Για όλες τις διεθνείς µεταφορές. 
 

d. Για διεθνείς µεταφορές µεταξύ µη κοινοτικών χωρών ή µεταξύ µιας 
κοινοτικής και µιας τρίτης (εκτός Ε.Ε.) χώρας, κατόπιν ∆ιµερούς Συµφωνίας 
µεταξύ των χωρών. 

 
 

2. "Ποια είναι τα είδη αδειών διέλευσης που χρησιµοποιούνται για µεταφορές 
εµπορευµάτων από και προς τρίτες (µη κοινοτικές)  χώρες, σύµφωνα µε τις διµερείς 
συµφωνίες των κρατών για τις εµπορευµατικές µεταφορές;" 
 

a. Οι διµερείς και οι πολυµερείς άδειες 
 

b. Οι τακτικές και οι έκτακτες άδειες 
 

c. Οι διµερείς και οι τριγωνικές άδειες 
 

d. Οι διµερείς, οι τράνζιτ (transit) και οι τριγωνικές άδειες ή άδειες τρίτων 
χωρών. 

 
 
 

3. "Πότε µια διεθνής  οδική µεταφορά εµπορευµάτων ονοµάζεται τριγωνική;" 
 
 

a. Όταν η µεταφορά µεταξύ δύο χωρών διενεργείται από οδικό µεταφορέα 
άλλης (τρίτης) χώρας. 

 
b. Όταν η µεταφορά µεταξύ δύο χωρών περιλαµβάνει διέλευση από µια άλλη 

(τρίτη) χώρα. 
 

c. Όταν η µεταφορά διενεργείται από τρεις τουλάχιστον µεταφορείς. 
 

d. Όταν ο µεταφορέας χρησιµοποιεί φορτηγά οχήµατα µισθωµένα από µια άλλη 
(τρίτη) χώρα. 
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4. Η µεταφορά εµπορευµάτων από Ελλάδα προς Τουρκία µε σερβικό φορτηγό 
αυτοκίνητο είναι: 
 

a. ∆ιµερής µεταφορά. 
 

b. Τριγωνική µεταφορά 
 

c. Τράνζιτ  (transit) µεταφορά 
 

d. Πολυµερής µεταφορά 
 
 
 

5. "Έλληνας µεταφορέας, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια Ε∆ΥΜ, επιθυµεί να διενεργήσει 
µεταφορά εµπορευµάτων από την Αθήνα στη Μόσχα ακολουθώντας τη συντοµότερη 
διαδροµή. Με ποιες άδειες διέλευσης πρέπει να εφοδιαστεί προκειµένου να διενεργήσει 
τη µεταφορά;" 
 
 

a. Άδειες: Ουκρανίας τράνζιτ (transit), Ρωσίας διµερούς. 
 

b. Άδειες: Ρουµανίας διµερούς, Ουκρανίας τράνζιτ (transit), Ρωσίας τρίτων χωρών. 
 

c. Άδειες: Σερβίας τράνζιτ (transit), Ουγγαρίας τράνζιτ (transit), Ουκρανίας 
transit), Ρωσίας διµερούς. 

 
d. ∆εν απαιτούνται άδειες διέλευσης για τη συγκεκριµένη µεταφορά. 

 
 
 

6. "Έλληνας µεταφορέας, κάτοχος κοινοτικής άδειας πρόκειται να διενεργήσει 
µεταφορά εµπορευµάτων µε φόρτωση στην Τουρκία και εκφόρτωση στην Γερµανία. 
Ποιες άδειες διέλευσης απαιτούνται για τη µεταφορά;" 
 

a. ∆ιµερής άδεια διέλευσης Τουρκίας και άδεια διέλευσης Γερµανίας 
 

b. ∆εν απαιτούνται άδειες διέλευσης για τη συγκεκριµένη µεταφορά. 
 

c. ∆ιµερής άδεια διέλευσης Τουρκίας και άδεια Γερµανίας τράνζιτ (transit). 
 

d. Άδεια Ε∆ΥΜ ή άδεια Τουρκίας τρίτων χωρών. 
 
 
 

7. "Ρώσος µεταφορέας µεταφέρει εµπορεύµατα στη Γερµανία και κατά την επιστροφή  
στη χώρα του επιθυµεί να παραλάβει εµπορεύµατα  από την Αθήνα προς τη Μόσχα. 
Είναι δυνατή η µεταφορά αυτή;" 
 

a. Ναι, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη άδεια. 
 

b. Όχι 
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c. Ναι, εφόσον ο µεταφορέας διαθέτει άδεια Ε∆ΥΜ χωρίς περιορισµό για την 
Ελλάδα ή διµερή άδεια για τη χώρα µας. 

 
d. Μόνο εφόσον ο µεταφορέας διαθέτει άδεια τρίτων χωρών για την φόρτωση από 

Ελλάδα. 
 
 
 

8. "Ποια η διάρκεια ισχύος των αδειών διέλευσης που χορηγούνται σε έλληνες 
µεταφορείς για διενέργεια µεταφορών εµπορευµάτων προς και από την Αλβανία; " 
 

a. Ένας (1) µήνας 
 

b. Τρεις (3) µήνες 
 

c. Ένα (1) έτος 
 

d. ∆ύο (2) έτη 
 
 
 

Άδειες transit-διµερείς-τριγωνικές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9  

 
TIR  
 
Case studies- παραδείγµατα 

 
 
 

1. "Μπορεί να γίνει µεταφορά προς ή από τρίτη χώρα, χωρίς τη χρησιµοποίηση δελτίων 
TIR;" 
 

a. Όχι, σε καµία περίπτωση 
 

b. Ναι, εάν ο ιδιοκτήτης του φορτηγού ή του Μεταφορικού Γραφείου ζητήσει και 
πάρει σχετική έγκριση από το τελωνείο εξόδου 

 
c. Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρµόζονται οι εθνικές τελωνειακές 

διαδικασίες. 
 

d. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχηµα έχει κατ' επανάληψη πραγµατοποιήσει 
ταξίδια στην ΕΕ και τρίτες χώρες 

 

2. "Το κάθε δελτίο TIR, για πόσα ταξίδια ισχύει;" 
 

a. Για ένα ταξίδι, µετ' επιστροφής 
 

b. Για ένα µόνο ταξίδι 
 

c. Μπορεί να χρησιµοποιείται για ένα µήνα, άσχετα µε τον αριθµό των ταξιδιών 
 

d. Για ένα ταξίδι, µε επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε 
µια εβδοµάδα 

 
 
 

3. "Για πόσο χρονικό διάστηµα ισχύει το CARNET TIR;" 
 

a. Για 15 ηµέρες από την έκδοσή του, µε δυνατότητα παράτασης για άλλες 15 
ηµέρες 

 
b. Εάν πρόκειται για µεταφορά ευπαθών, για 10 ηµέρες, και απεριόριστα για όλες 

τις άλλες µεταφορές εµπορευµάτων 
 

c. Για εξήντα ηµέρες από την έκδοσή του, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Αν 
δεν αξιοποιηθεί χάνει την αξία του 

 
d. Απεριόριστα, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος θα κρατάει ενήµερη την 

ΟΦΑΕ για τη µη χρησιµοποίησή του µέσα σε δύο µήνες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10  

Συνδυασµένη Μεταφορά 

Case studies- παραδείγµατα 

 
1.   Με τον όρο συνδυασµένες µεταφορές εννοούµε: 
 

a. Την µεταφορά φορτίου, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα µεταφοράς, όπου 
το µεγαλύτερο µέρος του ταξιδιού γίνεται σιδηροδροµικά ή µέσω θαλάσσης, 
ενώ το αρχικό ή τελικό τµήµα µεταφοράς γίνεται σιδηροδροµικά. 

 
 

b. Την µεταφορά φορτίου, χρησιµοποιώντας τουλάχιστον δύο διαφορετικά µέσα 
µεταφοράς, όπου το µεγαλύτερο µέρος του ταξιδιού γίνεται σιδηροδροµικά ή 
µέσω θαλάσσης, ενώ το αρχικό ή τελικό τµήµα µεταφοράς γίνεται οδικά. 

 
 

c. Την µεταφορά φορτίου, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα µεταφοράς, όπου 
το µεγαλύτερο µέρος του ταξιδιού γίνεται οδικά ή µέσω θαλάσσης, ενώ το 
αρχικό ή τελικό τµήµα µεταφοράς γίνεται οδικά. 

 
d. Την µεταφορά φορτίου, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα µεταφοράς. 

 

 

2  Μεταφορέας εγκατεστηµένος στη Γερµανία, κάτοχος κοινοτικής άδειας 

πραγµατοποιεί µεταφορά από το Pesaro της Ιταλίας στην Ancona, όπου φορτώνει 

στο πλοίο ασυνόδευτο, µε προορισµό την Πάτρα.  Στην Πάτρα, ένας άλλος 

τράκτορας του ίδιου µεταφορέα παραλαµβάνει από το πλοίο το επικαθήµενο και το 

µεταφέρει στην Κόρινθο, όπου εκφορτώνεται το φορτίο. Το τελικό οδικό σκέλος 

Πάτρα – Κόρινθος είναι το τελικό οδικό τµήµα µιας συνδυασµένης µεταφοράς 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 431/95, επειδή  α) η απόσταση από το Pesaro έως 

το θαλάσσιο λιµένα φόρτωσης (Ancona) είναι µικρότερη από 150 χλµ σε ευθεία 

γραµµή, β) η Ancona απέχει από την Πάτρα πάνω από 100 χλµ σε ευθεία γραµµή 

και γ) η Κόρινθος απέχει λιγότερο από 150 χλµ από το λιµάνι εκφόρτωσης (Πάτρα).  

Η µεταφορά πραγµατοποιείται ελεύθερα. 

 

3.   Στον µεταφορέα του παραδείγµατος 5, ο τράκτορας παραλαµβάνει το   

      επικαθήµενο από το πλοίο στην Πάτρα και το µεταφέρει στο Βόλο.  Επειδή ο   

      Βόλος απέχει πάνω από 150 χλµ σε ευθεία γραµµή από την Πάτρα, το τελικό  

      οδικό σκέλος Πάτρα-Βόλος δεν είναι τελικό οδικό τµήµα µιας συνδυασµένης  
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      µεταφοράς, αλλά «εθνικής µεταφοράς» για τους σκοπούς του Κανονισµού  

      (ΕΚ 1079/09) και πραγµατοποιείται µε τους περιορισµούς που ισχύουν για τη  

      διενέργεια ενδοµεταφορών.  Για τον τράκτορα που την πραγµατοποίησε είναι     

      αυτή την µεταφορά είναι η µια από τις τρεις που δικαιούται στο διάστηµα των   

      επτά ηµερών από την είσοδό του στην Ελλάδα.   

 

4.  Μεταφορέας εγκατεστηµένος στη Γερµανία, κάτοχος κοινοτικής άδειας    

      πραγµατοποιεί διεθνή οδική µεταφορά µε προορισµό την Ελλάδα. Την εποµένη   

      ηµέρα από την εκφόρτωση της εισερχόµενης διεθνούς µεταφοράς στην Ελλάδα,   

      εκτελεί το τελικό οδικό σκέλος συνδυασµένης µεταφοράς του παραδείγµατος 1   

      (Πάτρα - Κόρινθος) και στη συνέχεια πραγµατοποιεί και τρεις ενδοµεταφορές  

      εντός των επτά ηµερών από την είσοδο του στη Χώρα. Μετά τις επτά ηµέρες,  

      δεν έχει πλέον δικαίωµα να εκτελεί ενδοµεταφορές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

Έντυπα οδικού οπτικού ελέγχου Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου 

(Μ.Κ.Ε.) 
 

Έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου µε κατάλογο σηµείων προς έλεγχο 
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Έντυπο διαπιστωτικής πράξης παράβασης 
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Έντυπο καταλογιστικής πράξης παράβασης 
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Οδικοί οπτικοί έλεγχοι στην ΕΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49 Α/10-3-2006) : Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου 
κυκλοφορίας των οχηµάτων - Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες 
διατάξεις.  
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 
Άρθρο 1  
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Οχηµάτων  
1. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα 
Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρµόδια για τον έλεγχο της 
νοµιµότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκποµπών καυσαερίων των 
οχηµάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο 
νοµιµότητας της διενέργειας µεταφοράς µε αυτά, καθώς και για την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων.  
2. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από:  
α) ∆ύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός,  
β) ένα (1) όργανο του Τµήµατος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα 
Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιµενικού Σώµατος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε 
περιοχή αρµοδιότητάς του,  
γ) έναν (1) υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Επικεφαλής του Μ.Κ.Ε. ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περ. α΄.  
Σε περίπτωση µεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωµένη είτε όχι, στο 
Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου (ΜΚΕ) δύναται να συµµετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο 
από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα µέλος του προσωπικού της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του µέλους του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που συµµετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια  
3. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη που εκδίδεται κάθε έτος µετά από πρόταση των 
αρµόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθµός των Μ.Κ.Ε., καθώς και ονοµαστικός 
πίνακας υπαλλήλων των αρµόδιων υπηρεσιών που µπορούν να συµµετέχουν στα 
Μ.Κ.Ε..  
4. Με απόφαση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από 
υπαλλήλους που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω ονοµαστικό πίνακα.  
5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σηµείο της περιοχής αρµοδιότητας της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακόµη και στους λιµένες και πλησίον των συνοριακών 
σταθµών, καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόµη και τις αργίες. Η 
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διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται 
επιτόπου, και µετά από ακρόαση του οδηγού του οχήµατος, συντάσσεται σχετική 
έκθεση.  
6. Η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήµατος και αφαίρεσης των στοιχείων 
κυκλοφορίας (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος.  
7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία πραγµατοποίησης των ελέγχων από τα 
Μ.Κ.Ε., ο τρόπος διαπίστωσης και επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα.  
8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίµου, 
µέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του 
προστίµου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα 
επτά (7) ηµερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήµατος 
από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος επιστρέφονται στο νόµιµο 
κάτοχό τους από τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιµο. Η 
άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίµου, ενώπιον του αρµόδιου 
διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.  
9. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίµων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. 
περιέρχονται στην οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις 
εκατό και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 
και εξοπλισµού των Μ.Κ.Ε. ή των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των 
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό περιέρχεται ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό.  
10. Στα µέλη του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, 
καταβάλλεται ως αποζηµίωση το ποσό των εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε ηµέρα 
ελέγχου. Το ποσό αυτό προέρχεται από τις πιστώσεις της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το 
ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανά διετία.  
 
 
Άρθρο 2  
Αρχές ελέγχου φορτηγών οχηµάτων  
Ο έλεγχος της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για την κυκλοφορία των 
ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχηµάτων ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης και 
τις διενεργούµενες µε αυτά µεταφορές, καθώς και η επιβολή των διοικητικών 
κυρώσεων για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στο πλαίσιο της κατά τόπον αρµοδιότητάς τους:  
α) στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.),  
β) στις Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές,  
γ) στις Αστυνοµικές Αρχές,  
δ) στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου.  
 
(Με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3534/07, ΦΕΚ-40 Α’ ορίζεται ότι : «α. Στις 
αρχές του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) ανατίθεται ο έλεγχος των 
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παραβάσεων των ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής και 
δηµόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων 
του Κανονισµού (ΕΚ) 12/1998 της 11ης ∆εκεµβρίου 1997. 
β. Τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα για τις παραπάνω παραβάσεις κυµαίνονται 
από πεντακόσια (500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 
γ. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού προστίµου ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 
49/Α΄). 
δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται για κάθε 
κατηγορία αυτοκινήτου οχήµατος τα είδη των παραβάσεων, οι επιβαλλόµενες 
διοικητικές κυρώσεις, το ύψος του διοικητικού προστίµου για κάθε παράβαση και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια»). 
 
 
Άρθρο 3  
Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχηµάτων  
1. Για την τακτοποίηση, στοιβασία, προστασία και ασφαλή µεταφορά του φορτίου 
επιβάλλεται να χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, τα κατάλληλα 
εξαρτήµατα, όπως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, καλύµµατα. Φορτίο σε όχηµα µε 
ανοιχτό αµάξωµα, που αποτελείται από υλικά τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατά τη 
διαδροµή να εκφύγουν από το αµάξωµα, πρέπει να καλύπτεται και µε κάλυµµα 
κατάλληλο προς τη φύση των υλικών.  
2. Αν µεταφέρεται φορτίο «εµπορευµατοκιβώτιο», αυτό απαιτείται να είναι 
στερεωµένο και ασφαλισµένο στο δάπεδο (πλατφόρµα) ή στο ειδικά διαµορφωµένο 
πλαίσιο των φορτηγών οχηµάτων µε τα κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα) στήριξης 
ενσωµατωµένα στο όχηµα. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 32 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), 
εφαρµόζονται αναλόγως.  
3. Το µικτό βάρος φορτηγού οχήµατος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το µέγιστο 
επιτρεπόµενο µικτό βάρος του ή τη µέγιστη επιτρεπόµενη φόρτωση κατ’ άξονα του 
οχήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α΄).  
4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες 
ασφαλούς φόρτωσης και µεταφοράς ανά κατηγορία φορτίου.  
 
 
Άρθρο 4  
Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχηµάτων - Κυρώσεις  
1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχηµάτων και οι 
προβλεπόµενες γι’ αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:  
1.1 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος µε φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του 
οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3: 
Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήµατος και στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο 
επτακοσίων πενήντα ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιµο χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήµατος µέχρι να 
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του.  
1.2 Η παράβαση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρθρου 3 συνεπάγεται για τον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή του οχήµατος πρόστιµο και αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήµατος, ως εξής:  
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α) Αν η υπέρβαση είναι µέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιµο τριάντα 
ευρώ.  
β) Αν η υπέρβαση είναι µέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιµο εξήντα 
ευρώ.  
γ) Αν η υπέρβαση είναι µέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιµο 
πεντακοσίων ευρώ και  
δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιµο 
τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος 
(πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστηµα τεσσάρων µηνών.  
Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ το πρόστιµο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον 
υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιµο χιλίων 
πεντακοσίων και πέντε χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα.  
1.3 Στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και τον οδηγό φορτηγού οχήµατος το οποίο δεν 
διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου (∆.Τ.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α΄) και του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄): Επιβάλλεται πρόστιµο 
τριακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος µέχρι την 
απόκτηση ∆.Τ.Ε..  
1.4 Υπέρβαση των µέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχηµάτων, όπως 
αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 1161/77: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή 
τον µισθωτή πρόστιµο χιλίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήµατος.  
1.5 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος κατά τις ηµέρες και ώρες απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιµο 
διακοσίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήµατος για το διάστηµα απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας.  
1.6. Έως ότου επεκταθεί ο θεσµός της ΚΕΚ σε όλη τη χώρα, απαγορεύεται η 
κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος, χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ, εφόσον οι έλεγχοι 
διενεργούνται σε νοµό στον οποίο ισχύει ο θεσµός της ΚΕΚ και το ελεγχόµενο όχηµα 
έχει ταξινοµηθεί επίσης σε νοµό που ισχύει ο θεσµός της ΚΕΚ. Στον ιδιοκτήτη ή 
κάτοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  
1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση του αριθµού πλαισίου φορτηγού οχήµατος: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο χιλίων ευρώ και οριστική 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος.  
1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και ταξινοµηθεί 
κατά την εκάστοτε γενική απογραφή και ταξινόµηση οχηµάτων: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο χιλίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήµατος, µέχρι να απογραφεί και να ταξινοµηθεί νοµίµως.  
1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας ή η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει νοµίµως εκδοθεί, ή έχει αφαιρεθεί: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο οκτώ χιλιάδων ευρώ και 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση 
κυκλοφορίας χωρίς άδεια κυκλοφορίας επιβάλλεται και στον οδηγό πρόστιµο χιλίων 
ευρώ.  
1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας κατά 
τη µεταβίβαση του οχήµατος, καθώς και κατά τη µεταβολή των αναγραφόµενων 
κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη στην περίπτωση µεταβίβασης και στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή στις λοιπές 
περιπτώσεις, πρόστιµο διακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας 
µέχρι την έκδοση νέας άδειας.  
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1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή παραποίηση 
αυτών µε οποιαδήποτε µορφή ή µετάθεσή τους από ένα όχηµα σε άλλο ή χρήση 
πινακίδων προέλευσης διαφορετικής από τη νοµίµως ορισµένη: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλεται 
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, µέχρι τη χορήγηση νέων 
πινακίδων. Ειδικά, στην περίπτωση µετάθεσης πινακίδων, η αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας επιβάλλεται για χρονικό διάστηµα έξι µηνών.  
1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ενώ έπαυσαν να ισχύουν για οποιονδήποτε 
λόγο οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας του: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και 
οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.  
1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήµατος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά 
περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και 
τον οδηγό του οχήµατος πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ στον καθένα και αφαιρείται η 
άδεια οδήγησης, εφόσον υπάρχει, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Αν έχει λήξει η 
ισχύς της, επιβάλλεται στον οδηγό του οχήµατος πρόστιµο εκατό ευρώ και αφαιρείται 
η άδεια ικανότητας οδήγησης µέχρι την ανανέωσή της και αν έχει ανακληθεί 
επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ.  
1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988 
(ΦΕΚ 42 Á ):Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριακοσίων ευρώ. 
Ειδικά στην περίπτωση µίσθωσης ταξινοµηµένου στην Ελλάδα φορτηγού οχήµατος 
δηµοσίας χρήσης από µεταφορέα εγκατεστηµένο σε άλλη πλην της Ελλάδας χώρα ή 
µίσθωση αλλοδαπού φορτηγού οχήµατος από µεταφορέα εγκατεστηµένο στην 
Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  
1.15 Κυκλοφορία συνδυασµού φορτηγών οχηµάτων δηµοσίας χρήσης κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄): 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο διακοσίων ευρώ.  
1.16 Παράνοµη αλλαγή κατηγορίας φορτηγού οχήµατος δηµοσίας χρήσης ως προς το 
είδος των µεταφερόµενων αγαθών εµπορευµάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον 
µισθωτή πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας 
για χρονικό διάστηµα δύο µηνών.  
1.17 ∆ιενέργεια διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγό όχηµα 
δηµοσίας χρήσης εθνικών µεταφορών ή νοµαρχιακών µεταφορών ή διενέργεια 
εθνικών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγό όχηµα δηµοσίας χρήσης 
διεθνών µεταφορών ή νοµαρχιακών µεταφορών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον 
µισθωτή πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων ευρώ.  
1.18 Έλξη αλλοδαπού ρυµουλκουµένου ή ηµιρυµουλκουµένου φορτηγού οχήµατος 
κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30 Á ): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο χιλίων ευρώ.  
1.19 Εκτέλεση εθνικών οδικών µεταφορών µε φορτηγό όχηµα µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων ευρώ.  
1.20 ∆ιενέργεια διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών από µεµονωµένο οδικό 
µεταφορέα εµπορευµάτων που δεν είναι ενταγµένος σε µεταφορική επιχείρηση ή 
αποχώρησε από µεταφορική επιχείρηση και εκτελεί µεταφορές εµπορευµάτων κατά 
παράβαση των διατάξεων του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α΄): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή το µισθωτή πρόστιµο χιλίων ευρώ.  
1.21 ∆ιενέργεια µεταφορών και κυκλοφορία ρυµουλκουµένου ή ηµιρυµουλκουµένου 
οχήµατος δηµοσίας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, για το οποίο 
έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόµησής του: Επιβάλλεται στον 
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ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ και οριστική αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του ρυµουλκουµένου ή ηµιρυµουλκουµένου.  
1.22 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την άδεια που 
προβλέπεται στον Κανονισµό 881/92/ΕΚ (L95): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον 
µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  
1.23 Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισµό 
484/2002/ΕΚ (L076) για οδηγό υπήκοο µη κοινοτικής χώρας: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ.  
1.24 Κυκλοφορία και διενέργεια οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγό 
όχηµα κατά παράβαση των όρων περί συνδυασµένης µεταφοράς που προβλέπονται 
στο π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ 245 Á ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή 
πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ.  
1.25 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος και διενέργεια οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού 3118/1993/ΕΚ (L279) 
(Ενδοµεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή και στον υπεύθυνο 
φόρτωσης πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα.  
1.26 ∆ιενέργεια µεταφορών µε φορτηγό όχηµα µεταφοράς επικίνδυνων 
εµπορευµάτων, χωρίς το πιστοποιητικό A.D.R. του οχήµατος ή του οδηγού που 
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α΄): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή ή τον οδηγό του οχήµατος πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ, 
αναλόγως αν το πιστοποιητικό αφορά στο όχηµα ή στον οδηγό.  
Αν πρόκειται για µεταφορά ραδιενεργών υλικών, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση 
της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος και φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι (6) µηνών σε όποιον συµµετέχει στη µεταφορά των υλικών αυτών  
1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µε προσωρινή άδεια 
κυκλοφορίας, η οποία εκδίδεται για ειδικές κατηγορίες φορτηγών µε περιορισµένο 
χρονικά µεταφορικό έργο και σκοπό κυκλοφορίας και έχει λήξει η ισχύς της ή 
κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας 
που έχει χορηγηθεί σε νεοσύστατη επιχείρηση, µετά την πάροδο διµήνου από τη λήξη 
της ή µε οριστική άδεια εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος µέχρι τη νόµιµη επαναχορήγησή τους, εφόσον 
αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
1.28 Οδήγηση φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης από πρόσωπο που δεν 
περιλαµβάνεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968 (ΦΕΚ 
294 Α΄), όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄): Επιβάλλεται στον 
οδηγό πρόστιµο τριακοσίων ευρώ.  
1.29 Μεταφορά µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης, έστω και δωρεάν, υλικών και 
αντικειµένων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 ή µεταφορά διαφορετικών 
προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας ή µεταφορά µε όχηµα του 
οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν αναφέρει τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του 
Κεφαλαίου Ε΄ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 B́ ): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ, όταν η µεταφορά διενεργείται µε φορτηγό 
όχηµα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράµµων και 
τριών χιλιάδων ευρώ, όταν η µεταφορά διενεργείται µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής 
χρήσης µικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράµµων και αφαίρεση για 
δύο µήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος.  
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1.30 Παραχώρηση της χρήσης φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης σε τρίτο 
πρόσωπο, νοµικό ή φυσικό: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο τριών χιλιάδων 
ευρώ και αφαίρεση για δύο µήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος. 
Εξαιρείται η περίπτωση παραχώρησης της χρήσης σε κοινοπραξία στην οποία 
συµµετέχει ο ιδιοκτήτης του οχήµατος.  
1.31 Χρησιµοποίηση φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό σκοπό 
από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του, 
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης διενέργειας µεταφορών για λογαριασµό 
τρίτων µε ή χωρίς κόµιστρο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων 
ευρώ και αφαίρεση για δύο µήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος.  
1.32 Μεταφορά εµπορευµάτων ή αγαθών µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης µικτού 
βάρους πάνω από τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραµµα, από τον τόπο παραγωγής απευθείας 
στον πελάτη στην περίπτωση που το όχηµα ανήκει σε επαγγελµατία ή επιχείρηση, 
που ασκεί αποκλειστική εµπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών: Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο µήνες των στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήµατος.  
1.33 Φόρτωση φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης χωµατουργικού µε προϊόν που 
προέρχεται από έργο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει µε 
σχετική σύµβαση και για το οποίο δεν έχει χρησιµοποιήσει µηχανήµατα εκσκαφής 
της ιδιοκτησίας του:  
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων ευρώ και αφαίρεση για 
δύο µήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος.  
1.34 Μεταφορά προσώπων µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των 
διατάξεων της περίπτωσης ζ΄) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. δ. 49/1968, όπως 
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972 (ΦΕΚ 203 Α΄), 
κωδικοποιήθηκε µε τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281 / 1973 και αντικαταστάθηκε µε τα 
άρθρα 1 και 2 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α΄) και το άρθρο 3 του ν. 1959 / 1991 και 
των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 της υ.α. 
61512/2900/2002 (ΦΕΚ 1548 Β΄): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο διακοσίων 
ευρώ.  
1.35 Προσάρτηση και έλξη άλλου ρυµουλκουµένου ή ηµιρυµουλκουµένου, πλην 
εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής 
χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ.  
1.36 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους άνω των 
τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράµµων χωρίς την εγγραφή στις δύο πλευρές του 
αµαξώµατος των απαιτούµενων ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του 
Κεφαλαίου Ε΄ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β΄): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη πρόστιµο διακοσίων ευρώ.  
1.37 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως τέσσερις 
χιλιάδες χιλιόγραµµα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 
1959/1991: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο εκατόν πενήντα ευρώ.  
1.38 Φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων µε φορτηγό όχηµα 
ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων ή σε µεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση ή σε 
πρατηριούχο υγρών καυσίµων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 
1959/1991 που αφορούν στους όρους καταλληλότητας των χώρων φόρτωσης: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα έξι µηνών.  
1.39 Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 περ. η΄, υποπερ. 2) και 3) 
του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972, 
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κωδικοποιήθηκε µε τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του ν. 1959/1991, που προβλέπουν µεταφορές µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής 
χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων: 
Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα έξι µηνών.  
1.40 Μεταφορά υγρών καυσίµων µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο, 
χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς, στα οποία αναγράφεται η 
εµπορική επωνυµία του ιδιοκτήτη, και ιδιαίτερα τη θεωρηµένη ανά δίµηνο από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας βεβαίωση, που αφορά στην 
εργασιακή σχέση του οδηγού: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων 
ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα 
έξι µηνών.  
1.41 Μεταφορά µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο υγρών καυσίµων 
πετρελαιοειδών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόµενα στην άδεια 
κυκλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ και 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα έξι µηνών.  
1.42 ∆ιενέργεια διεθνών µεταφορών µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης κατά 
παράβαση των διατάξεων της υ.α. Φ205/68/1/1983 (ΦΕΚ 220 B́): Επιβάλλεται στον 
ιδιοκτήτη πρόστιµο χιλίων ευρώ.  
1.43 Μεταφορά εµπορευµάτων µε φορτηγό όχηµα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 
(ΦΕΚ 707 Β΄): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιµο εξακοσίων ευρώ 
στον καθένα.  
1.44 ∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό τρίτων 
µε φορτηγό όχηµα χωρίς τη διεθνή φορτωτική (C.M.R.) που προβλέπεται στις 
διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α΄) ή µε φορτωτική που δεν είναι µε ακρίβεια 
συµπληρωµένη ή µε φορτωτική µη ισχύουσα για οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται 
στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο εξακοσίων ευρώ.  
1.45 ∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό τρίτων 
µε ελληνικό ή αλλοδαπό φορτηγό όχηµα, µε χρήση πλαστής ή παραχαραγµένης 
άδειας της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (Ε∆ΥΜ), αντίθετα µε τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ της υ.α. Φ 205/68/1/1983: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή 
τον µισθωτή πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εισόδου του οχήµατος 
στη χώρα για ένα έτος. Σε περίπτωση ελλιπούς συµπλήρωσης του βιβλίου 
δροµολογίων Ε∆ΥΜ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον µισθωτή πρόστιµο εξακοσίων 
ευρώ.  
1.46 ∆ιενέργεια εθνικής οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα τρίτης 
χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των εµπορευµάτων 
πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του 
οχήµατος στη χώρα για έξι µήνες.  
1.47 ∆ιενέργεια οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα µε χρήση 
πλαστής ή παραχαραγµένης άδειας, διµερούς ή τράνζιτ ή τριγωνικής (από ή προς 
τρίτες χώρες): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ και 
απαγορεύεται η είσοδος του οχήµατος στη χώρα για ένα έτος.  
1.48 ∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς από µη κοινοτικό 
µεταφορέα µε αλλοδαπό φορτηγό όχηµα χωρίς διµερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική, 
όταν προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών, ή διενέργεια τέτοιας µεταφοράς χωρίς να 
υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια Ε∆ΥΜ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και 
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τον οδηγό πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος 
του οχήµατος στη χώρα για ένα έτος.  
1.49 Κυκλοφορία οχήµατος κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισµών 
3820/1985/ΕΟΚ (L370) «Για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον 
τοµέα των οδικών µεταφορών» και 3821/1985/ΕΟΚ (L370) «Σχετικά µε τη συσκευή 
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (Ταχογράφος)» που αφορούν σε:  
α) Υπέρβαση της ηµερήσιας περιόδου οδήγησης:  
αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιµο ογδόντα ευρώ,  
ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιµο διακοσίων ευρώ,  
γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιµο τετρακοσίων ευρώ και 
ακινητοποίηση του οχήµατος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες.  
β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόµενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειµµα, 
επιβάλλεται πρόστιµο διακοσίων ευρώ.  
Τα πρόστιµα των περιπτώσεων α΄ και β΄ επιβάλλονται στον οδηγό και το µέτρο της 
ακινητοποίησης του οχήµατος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ΄ δεν 
ισχύει εφόσον το όχηµα το παραλάβει άλλος οδηγός.  
1.50 Μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιµου σήµατος φορτηγού 
οχήµατος δηµοσίας χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το µισθωτή πρόστιµο 
τριών χιλιάδων ευρώ.  
2. Αν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, παράβαση που επισύρει εκτός από την επιβολή 
προστίµου και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του φορτηγού οχήµατος, τότε 
το αρµόδιο όργανο που προβλέπεται στο άρθρο 2 αφαιρεί επιτόπου τα στοιχεία 
κυκλοφορίας του οχήµατος και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης µπορεί να 
υποβάλει αντιρρήσεις, εντός προθεσµίας τριών ηµερών, ενώπιον του Προϊσταµένου 
της υπηρεσίας του οργάνου που συνέταξε την έκθεση. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν 
βάσιµες, µε απόφαση του Προϊσταµένου, της υπηρεσίας επιστρέφονται τα στοιχεία 
κυκλοφορίας του οχήµατος.  
3. Η ακινητοποίηση φορτηγού οχήµατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 
46 του Κ.Ο.Κ. εφαρµόζεται αναλόγως. Εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος που 
κατελήφθη να είναι φορτωµένο ακατάλληλα ή να είναι υπέρβαρο σύµφωνα µε τις 
υποπεριπτώσεις γ΄ και δ΄ της περίπτωσης 1.2 ή να παραβιάζει τις διατάξεις του π.δ. 
1161/1977, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του ούτε µέχρι το σηµείο εκκίνησης ή 
προορισµού, καθώς και η είσοδος ή η έξοδος του προς και από τη χώρα.  
4. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναφέρεται η επιβολή προστίµου στον ιδιοκτήτη 
ή τον µισθωτή φορτηγού οχήµατος, αυτό επιβάλλεται µόνο στον µισθωτή εφόσον το 
όχηµα είναι µισθωµένο.  
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ηµοσίας Τάξης, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα 
ελέγχου, η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, η 
διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 
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Υ Π.ΜΕΤ.ΕΠΙΚ Γ5/29829/2313/14 Ιουνίου 2006 : Λεπτοµέρειες εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006. 

ΣΧΕΤ. : Το Γ5/17047/1337/4-4-2006 έγγραφό µας. 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου µας, αποστέλλονται οδηγίες για τον έλεγχο 
της νοµιµότητας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων από τα ΜΚΕ. Το παρόν 
κοινοποιείται στην ΥΠ.Ε.Ε, στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης /∆ιεύθυνση 
Τροχαίας, και στα Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών για οµοιόµορφή εφαρµογή από όλες τις αρµόδιες αρχές ελέγχου, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3446/2006. 

Αποστέλλεται επίσης πίνακας µε τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόσωπα στα οποία 
αυτές επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση παράβασης. 

Αποστέλλεται τέλος, η σελ. 466 του ΦΕΚ 49 /Α/10-3-2006, το οποίο 
επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους εκ παραδροµής, του Εθνικού Τυπογραφείου και φέρει 
την ορθή διατύπωση της περ. 1.33 του άρθρου 4. 

1.1 Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχηµάτων 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η κυκλοφορία έµφορτου φορτηγού οχήµατος είναι 
σύµφωνη µε τους κανόνες για την ασφαλή φόρτωση, εφαρµόζονται, µέχρι την 
έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τις προδιαγραφές ασφαλούς 
φόρτωσης για κάθε είδος φορτίου οι γενικοί κανόνες των παρ. 2,3,4,5,6 και 7 του 
άρθρου 32 του ΚΟΚ, επιβάλλονται όµως, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οι 
κυρώσεις του άρθρου 4 του ν. 3446/2006. 

 

1.2 Υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου µικτού βάρους φορτηγού οχήµατος 

Για τον έλεγχο της υπερφόρτωσης και τη διαπίστωση τυχόν παράβασης της 
παραγράφου αυτής το φορτηγό αυτοκίνητο ζυγίζεται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα ζύγισης, το βάρος του φορτίου υπολογίζεται από τα αναγραφόµενα 
στοιχεία της φορτωτικής ή του δελτίου αποστολής του µεταφερόµενου προϊόντος. 

Ειδικά για τα βυτιοφόρα µεταφοράς καυσίµων, το βάρος του φορτίου υπολογίζεται 
από τα αναγραφόµενα στα φορτωτικά έγγραφα (δελτίο αποστολής ή 
φορτωτική) πολλαπλασιαζόµενα µε το ειδικό βάρος του µεταφερόµενου είδους (για 
πετρέλαιο 0.80, για βενζίνη 0.75 και για αεροπορικό καύσιµο 0,76). 

 

1. 3 ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου 

Ελέγχεται η ισχύς του ∆ΤΕ όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό έντυπο. 
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1.4 Υπέρβαση των µέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχηµάτων 

Για τον έλεγχο της παράβασης αυτής εξετάζονται οι διαστάσεις του αυτοκινήτου σε 
σύγκριση µε τις αναγραφόµενες στην άδεια κυκλοφορίας. 

Σε περίπτωση µεταφοράς βαρέων ή ογκωδών αντικειµένων µε φορτηγά αυτοκίνητα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας µε αναγραφόµενα στοιχεία µέγιστου µ.β και 
διαστάσεων αµάξης πέραν των προβλεπόµενων από το π.δ 1161/77 όπως ισχύει, 
ελέγχονται τα αναγραφόµενα στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας και η σχετική 
έγκριση του ΥΠΕΧΩ∆Ε περί κυκλοφορίας σε συγκεκριµένο οδικό δίκτυο στις 
καθορισµένες ώρες. 

1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου 
Καυσαερίων (ΚΕΚ) 

Ελέγχεται η ύπαρξη της ΚΕΚ και η διάρκεια ισχύος της. ∆ιευκρινίζεται, ότι 
εξαιρούνται της υποχρέωσης εφοδιασµού µε ΚΕΚ τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί 
σε νοµούς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το σύστηµα της ΚΕΚ. 

 

1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση αριθµού πλαισίου φορτηγού οχήµατος 

Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχεται, µε τη συνδροµή του τεχνικού 
υπαλλήλου που µετέχει στο όργανο ελέγχου, ο αριθµός πλαισίου σε σχέση µε τον 
αναγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται 
από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, µόνο εφόσον διαπιστωθεί 
ή αποκατασταθεί η ταυτότητα του αυτοκινήτου. 

 

1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος που δεν έχει απογραφεί ή ταξινοµηθεί 

Για τη διαπίστωση της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων που δεν έχουν 
απογραφεί ελέγχονται: 

-Για τα φορτηγά οχήµατα ∆ηµόσιας Χρήσης, η αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας 
του Ειδικού Αριθµού ∆ικαιώµατος (ΕΑ∆). 

-Για τα βυτιοφόρα φορτηγά οχήµατα Ιδιωτικής Χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών 
εµπορίας πετρελαιοειδών, η ένδειξη της απογραφής στην άδεια κυκλοφορίας. Από 
την απογραφή των βυτιοφόρων αυτών έχουν εξαιρεθεί αυτά που προέρχονται από 
αντικατάσταση, σύµφωνα µε την Α8/11642/988/14-3-2002 απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στα βυτιοφόρα αυτά υπάρχει η σχετική παρατήρηση 
της αντικατάστασης στην άδεια κυκλοφορίας καθώς και ο αριθµός κυκλοφορίας του 
αποσυρθέντος αυτοκινήτου. 
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1.9 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας ή αυτή δεν έχει εκδοθεί νοµίµως ή έχει αφαιρεθεί 

Από την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις: 

- Κυκλοφορίας φορτηγού οχήµατος (έµφορτου ή άφορτου) χωρίς στοιχεία 
κυκλοφορίας αλλά µε καταλογιστική πράξη επιβολής προστίµου η οποία σύµφωνα µε 
την παρ. 8 του άρθρου 1 επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας για 7 ηµέρες, όταν η 
αφαίρεση των στοιχείων αποτελεί µέτρο για την εξασφάλιση καταβολής του 
προστίµου. 

- Κυκλοφορίας άφορτου ρυµουλκουµένου/ επικαθηµένου, όταν αυτό έλκεται πριν 
ταξινοµηθεί προκειµένου να ελεγχθεί από τα ΚΤΕΟ ή προκειµένου να ταξινοµηθεί. 
Για την απόδειξη της περίπτωσης αυτής θα πρέπει ο οδηγός του οχήµατος να φέρει 
τιµολόγιο αγοράς του ρυµουλκουµένου/ επικαθηµένου στο όνοµα του ιδιοκτήτη, το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι 30 ηµέρες πριν την κυκλοφορία του οχήµατος. 

1.10 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος χωρίς ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας 
κατά τη µεταβίβαση του οχήµατος ή κατά την ανανέωση των κύριων 
χαρακτηριστικών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας 

Ελέγχεται η περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας του ενός µήνα για ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (η οποία σηµειώνεται στην πίσω όψη της 
άδειας κυκλοφορίας) όταν αυτό µεταβιβάζεται δια πράξεως εν ζωή ή λόγω 
κληρονοµιάς. 

Επίσης, στην παράβαση αυτή υπάγονται περιπτώσεις αλλαγής κινητήρα, όταν ο 
αντικατασταθείς κινητήρας δεν είναι ίδιου εργοστασιακού τύπου µε τον νέο. 

 

1.11 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος χωρίς πινακίδες ή παραποίηση αυτών η 
µετάθεση πινακίδων 

Για τη διαπίστωση της παράβασης της παραποίησης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά 
των πινακίδων σε σχέση µε τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Για τον έλεγχο της παράβασης της µετάθεσης εξετάζονται τα 
στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας και του αριθµού πλαισίου. 

 

1.12 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ενώ έπαυσαν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας 

Η παράβαση αυτή µπορεί να διαπιστωθεί κυρίως κατόπιν καταγγελίας π.χ κατόπιν 
ενηµέρωσης των ελεγκτικών οργάνων ότι για συγκεκριµένο Φ∆Χ έχει ανακληθεί η 
αντίστοιχη άδεια οδικού µεταφορέα ή η άδεια κυκλοφορίας. 
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1.13 Οδήγηση φορτηγού οχήµατος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά 
περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης 

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται αν η άδεια οδήγησης είναι αντίστοιχης κατηγορίας 
µε αυτή που απαιτείται για το είδος του οχήµατος και ειδικά για τις επαγγελµατικές 
άδειες, αν έχουν ανανεωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η ισχύς της 
άδειας οδήγησης έχει λήξει ή η άδεια έχει ανακληθεί, το προβλεπόµενο πρόστιµο 
επιβάλλεται µόνο στο οδηγό. 

ΦΟΡΤΗΓΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1.14 Μίσθωση φορτηγού οχήµατος κατά παράβαση του π.δ. 91/ 1988 (ΦΕΚ 
42Α΄) 

Με τις διατάξεις του Π.∆. 91/ 88 προβλέπεται η µίσθωση αυτοτελών φορτηγών ∆.Χ. 
αυτοκινήτων ή ελκυστήρων ή ρυµουλκών ή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκουµένων 
(επικαθηµένων) ∆.Χ. 

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα διακρίνονται τρεις 
περιπτώσεις µισθώσεως Φ∆Χ : 

1. Από µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή ή κατά χρήση Φ.∆.Χ 
αυτοκίνητα ή από µεµονωµένους αυτοκινητιστές . 

Οι παραπάνω επιχειρήσεις επιτρέπεται να µισθώνουν µέχρι του διπλάσιου αριθµού 
των αυτ/των που κατέχουν. 

2. Από επιχειρήσεις µη µεταφορικές, οι οποίες έχουν δικαίωµα σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις να πάρουν άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (παραγωγοί, 
έµποροι, εισαγωγείς, εξαγωγείς , εργολάβοι δηµοσίων και ιδιωτικών έργων). 

3. Από οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας µε αυτής που 
απαιτείται για το µισθωµένο όχηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3446/2006. 

Επίσης, επιτρέπεται η µίσθωση ΦΙΧ οχηµάτων µ.β µέχρι 6.000 χιλιογράµµων από 
επιχειρήσεις που µπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία ΦΙΧ οχήµατα και εφόσον το 
αντικείµενο εργασιών µισθωτή/εκµισθωτή είναι όµοιο. 

Για να διαπιστωθεί εάν η µίσθωση είναι νόµιµη θα πρέπει : 

Α. Το συµφωνητικό να είναι υπογεγραµµένο από τον Προϊστάµενο της οικείας 
∆/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών και θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. εντός πέντε ηµερών 
από την ηµεροµηνία υπογραφής του από τα συµβαλλόµενα µέρη . 

Β. Η ισχύς της µίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από τρία έτη. 
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Γ. Οι µισθώσεις ελληνικών Φ∆Χ επιτρέπονται µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και 
όχι κοινοτικών, δηλαδή ο έλληνας οδικός µεταφορέας επιτρέπεται να µισθώνει µόνο 
ελληνικά φορτηγά. 

∆. Τα µισθωµένα αυτοκίνητα των περιπτώσεων 1 και 2 πρέπει να οδηγούνται από 
οδηγό µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε την επιχείρηση/ µισθωτή που αποδεικνύεται 
µε οποιοδήποτε έγγραφο (σύµβαση εργασίας, απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού από 
ΙΚΑ κλπ) ή από τον µισθωτή. 

Για να διαπιστωθεί εάν το προς έλεγχο φορτηγό αυτ/το είναι µισθωµένο σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, θα πρέπει η φορτωτική να είναι σε διαφορετικό όνοµα από αυτό που 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ή εάν πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, το 
τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής να είναι σε διαφορετικό όνοµα από αυτό που 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση της µίσθωσης δηλαδή, η 
άδεια κυκλοφορίας παραµένει στο όνοµα του εκµισθωτή, ενώ τα έγγραφα µεταφοράς 
εκδίδονται στο όνοµα του µισθωτή. Στην περίπτωση αυτή αναζητείται το ιδιωτικό 
συµφωνητικό µίσθωσης του αυτοκινήτου. 

Στην περίπτωση της µίσθωσης από οδηγό ελέγχονται εκτός των ανωτέρω 
προϋποθέσεων και η κατηγορία της άδειας οδήγησης του µισθωτή/οδηγού. 

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί σε χώρες µέλη της κοινότητας, 
ελέγχεται µόνο η ύπαρξη µισθωτηρίου. 

1.15. Κυκλοφορία συνδυασµού φορτηγών οχηµάτων κατά παράβαση των ισχυουσών 
διατάξεων. 

Για να διαπιστωθεί η νοµιµότητα κυκλοφορίας συνδυασµού δηµόσιας χρήσεως 
οχηµάτων που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα, ελέγχονται τα εξής: 

Στην περίπτωση ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου που έχει εφοδιαστεί µε ξεχωριστή 
άδεια κυκλοφορίας και πινακίδα P, θα πρέπει στην άδεια κυκλοφορίας αυτού να 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία κυκλοφορίας του (πλαίσιο, διαστάσεις, βάρη κλπ). 

Κάθε ελκυστήρας ή ρυµουλκό, που ανήκει σε µεµονωµένο οδικό µεταφορέα, µπορεί 
να έλξει µόνο τα επικαθήµενα ή τα ρυµουλκούµενα τα οποία αναγράφονται στην 
άδεια κυκλοφορίας του ελκυστήρα ή του ρυµουλκού. Επίσης, µπορεί να έλκει και 
οποιοδήποτε άλλο ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή έχει 
ποσοστό ιδιοκτησίας ο ίδιος ο µεταφορέας. 

Κάθε ελκυστήρας ή ρυµουλκό, που ανήκει κατά χρήση ή κατά κυριότητα σε εταιρεία 
µπορεί να έλκει οποιοδήποτε επικαθήµενο ή ρυµουλκούµενο ανήκει στην ίδια 
µεταφορική επιχείρηση. Κάθε τράκτορας ή κάθε ρυµουλκό της µεταφορικής 
επιχείρησης µπορεί να έλκει οποιασδήποτε κατηγορίας επικαθήµενο ή 
ρυµουλκούµενο πλην της κατηγορίας υγρών καυσίµων & θερµής ασφάλτου και 
ψυγείου διεθνών µεταφορών. 

Αντίστοιχα, ελκυστήρας ή ρυµουλκό κατηγορίας µεταφοράς υγρών καυσίµων & 
θερµής ασφάλτου ή ψυγείου διεθνών µεταφορών έλκει µόνο επικαθήµενα και 
ρυµουλκούµενα αντίστοιχων κατηγοριών. 
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1.16 Παράνοµη αλλαγή κατηγορίας Φ∆Χ αυτοκινήτων 

Σε κάθε άδεια κυκλοφορίας, στο πεδίο τύπος αµάξης, αναγράφεται η κατηγορία 
αυτής π.χ. κοινό µη ανατρεπόµενο, ανατρεπόµενο, βυτιοφόρο µεταφοράς υγρών 
καυσίµων και θερµής ασφάλτου, βυτιοφόρο χηµικών υγρών, ψυγείο κλπ. 

Εάν διαπιστωθεί ότι ο τύπος της αµάξης του φορτηγού είναι διαφορετικός από αυτόν 
που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Στην ίδια κατηγορία παράβασης υπάγεται και η µεταφορά µε Φ∆Χ προϊόντων 
(παρατηρείται συχνά στην µεταφορά καυσίµων) διαφορετικών από τα αναγραφόµενα 
στην άδεια κυκλοφορίας, πχ. κυκλοφορία βυτιοφόρου στην άδεια του οποίου 
αναγράφεται «µεταφοράς χηµικών υγρών» και αυτό µεταφέρει υγρά καύσιµα. Η 
συγκεκριµένη παράβαση µπορεί να διαπιστωθεί και µε το έλεγχο του ΕΑ∆ που 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας π.χ για την µεταφορά καυσίµων µε Φ∆Χ θα 
πρέπει στην άδεια κυκλοφορίας τους να αναγράφεται, στον ΕΑ∆, «υγρών καυσίµων» 
και όχι «λοιπών κατηγοριών». Η παρατήρηση «µεταφοράς υγρών καυσίµων» πρέπει 
να αναγράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας του ρυµουλκουµένου /επικαθηµένου. 

 

1.17. ∆ιενέργεια µεταφορών µε Φ∆Χ αυτοκίνητο διαφορετικής κατηγορίας 
σχετικά µε τα όρια διενέργειας µεταφορικού έργου 

Τα Φ∆Χ αυτοκίνητα διακρίνονται ανάλογα µε το µεταφορικό τους έργο σε Εθνικών – 
∆ιεθνών- Νοµαρχιακών- Εθνικών και ∆ιεθνών Μεταφορών. Τα Φ∆Χ αυτοκίνητα 
εθνικών µεταφορών απαγορεύεται να διενεργούν διεθνείς µεταφορές και αντίστροφα. 

Τα Φ∆Χ αυτοκίνητα νοµαρχιακών µεταφορών µπορούν να µεταφέρουν εµπορεύµατα 
εντός του νοµού της έδρας τους, αλλά και από οποιοδήποτε σηµείο ευρισκόµενο 
εντός των ορίων του νοµού της διοικητικής µονάδας της έδρας τους, προς 
οποιοδήποτε σηµείο όµορου νοµού και αντίστροφα. Στην έννοια των «όµορων 
νοµών» περιλαµβάνονται εκτός από τους νοµούς που έχουν κοινά χερσαία σύνορα 
και οι νοµοί που συνδέονται µεταξύ τους µε τεχνητά µέσα, όπως γέφυρες και 
υπόγειες σήραγγες καθώς και τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά µεταξύ 
τους. 

Επίσης επιτρέπεται η διενέργεια µεταφορών µε νοµαρχιακά Φ∆Χ: 

Από το νοµό Εύβοιας προς το νοµό Αττικής και αντίστροφα 

Από το νοµό Πιερίας προς το νοµό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα 

Από το νοµό Καβάλας προς το νοµό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα 

Οικοσκευών από οποιοδήποτε σηµείο, ευρισκόµενο εντός των ορίων του νοµού της 
διοικητικής µονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σηµείο της χώρας, χωρίς 
φορτίο επιστροφής 
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Υπάρχουν επίσης κατηγορίες Φ∆Χ οχηµάτων που µπορούν να εκτελούν Εθνικές και 
∆ιεθνείς Μεταφορές (Φ∆Χ επικίνδυνων εµπορευµάτων υπαγόµενων στη 
συµφωνία ADR όπως υγρών καυσίµων, υγρών τροφίµων, αυτοκινητοφόρες). 

Για να διαπιστωθεί ότι ένα φορτηγό αυτοκίνητο είναι εθνικών ή διεθνών µεταφορών 
θα πρέπει να ελέγχονται τόσο οι πινακίδες όσο και η άδεια κυκλοφορίας του. Οι νέες 
πινακίδες Φ∆Χ αυτοκινήτων (µετά την απογραφή) έχουν µαύρα γράµµατα σε κίτρινο 
φόντο. 

Για την διαπίστωση της τήρησης των ορίων του µεταφορικού έργου ελέγχονται τα 
φορτωτικά έγγραφα π.χ ένα φορτηγό αυτοκίνητο που εκτελεί εθνικές µεταφορές θα 
πρέπει να φέρει φορτωτική στην οποία αναγράφεται τόπος φόρτωσης και τόπος 
προορισµού εντός της Ελλάδας. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ένα φορτηγό αυτοκίνητο είναι νοµαρχιακό θα 
πρέπει να εξετάζεται αν στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η ένδειξη ότι 
κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1073/ 80 ή ν.δ. 531/ 70. 

Σηµειώνεται, ότι τα Φ∆Χ Εθνικών Μεταφορών µπορούν να διενεργούν µεταφορές 
προς τις όµορες χώρες ως εξής: 

- Από και προς Αλβανία µε οποιαδήποτε κατηγορία Φ∆Χ Εθνικών Μεταφορών 

- Από και προς Βουλγαρία, Τουρκία, FYROM, µόνο µε Φ∆Χ Εθνικών µεταφορών 
ανατρεπόµενα και µεταφοράς container. 

 

1.18 Έλξη αλλοδαπού ρυµουλκουµένου/ηµιρυµουλκουµένου κατά παράβαση των 
ισχυουσών διατάξεων 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται ελληνικός ελκυστήρας ή ρυµουλκό 
να έλκει από τα λιµάνια ή τους σιδηροδροµικούς σταθµούς της χώρας αλλοδαπά 
επικαθήµενα ή ρυµουλκούµενα στο εσωτερικό της χώρας και συγκεκριµένα µέχρι τον 
τόπο εκφόρτωσης. Για τη διαπίστωση της νοµιµότητας της µεταφοράς αυτής 
απαιτείται ο έλεγχος τόσο των συνοδευτικών εγγράφων της µεταφοράς όσο και η 
ύπαρξη ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ των µεταφορέων για την έλξη. 

Από τα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το ρυµουλκούµενο ή το επικαθήµενο θα 
πρέπει να προκύπτει ότι ο τόπος φόρτωσης /εκφόρτωσης είναι εντός της ελληνικής 
επικράτειας. 

Επίσης επιτρέπεται η έλξη αλλοδαπών ρυµουλκουµένων / ηµιρυµουλκουµένων από 
κοινοτικούς τράκτορες, εφόσον όλη η µεταφορά (από το σηµείο φόρτωσης ως το 
σηµείο εκφόρτωσης) εκτελείται από κοινοτικό τράκτορα και το σηµείο φόρτωσης και 
εκφόρτωσης βρίσκονται σε κοινοτικό έδαφος. Η εν λόγω έλξη πρέπει να προβλέπεται 
από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µεταφορέων (εκτός της περίπτωσης κατά την 
οποία η έλξη πραγµατοποιείται µεταξύ οχηµάτων που ανήκουν στην ίδια µεταφορική 
επιχείρηση). 
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1.19 ∆ιενέργεια Εθνικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια κατά παράβαση 
των ισχυουσών διατάξεων 

Για να είναι νόµιµη αυτή η µεταφορά θα πρέπει κατ’ αρχήν στην άδεια κυκλοφορίας 
του φορτηγού να αναγράφεται, στο πεδίο τύπος αµάξης, «πλατφόρµα 
µεταφοράς container». 

Επίσης, η φορτωτική ή το δελτίο αποστολής θα πρέπει να αναγράφει όλο το φορτίο, 
δηλαδή τον αριθµό του container και το προϊόν που έχει µέσα αυτό. 

 

1.20 ∆ιενέργεια διεθνών µεταφορών από µεµονωµένο οδικό µεταφορέα που δεν 
είναι ενταγµένος σε µεταφορική επιχείρηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Φ205/68/1/83 υ.α, για τη διενέργεια διεθνών 
µεταφορών µε Φ∆Χ οχήµατα απαιτείται η ένταξή τους σε µεταφορικές επιχειρήσεις 
διεθνών µεταφορών, η οποία αποδεικνύεται είτε µε σχετική σηµείωση στην άδεια 
κυκλοφορίας για τις ΙΜΕ – ΕΠΕ, είτε µε την ταξινόµηση των Φ∆Χ στο όνοµα της 
µεταφορικής επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελούν τα Φ∆Χ ψυγεία διεθνών µεταφορών 
για τα οποία δεν απαιτείται ένταξη. 

Επίσης, τα Φ∆Χ οχήµατα των κατηγοριών υγρών τροφίµων, βυτιοφόρων µεταφοράς 
επικίνδυνων εµπορευµάτων υπαγόµενων στη συµφωνία ADR και µεταφοράς 
αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρες) επιτρέπεται να διενεργούν Εθνικές και ∆ιεθνείς 
µεταφορές ακόµα και χωρίς ένταξη σε µεταφορική εταιρία. 

 

1.21 ∆ιενέργεια µεταφορών και κυκλοφορία ρυµουλκούµενου ή 
ηµιρυµουλκουµένου οχήµατος δηµόσιας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια 
κυκλοφορίας για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόµησής 
του 

Η νοµιµότητα κυκλοφορίας των ρυµουλκουµένων / ηµιρυµουλκουµένων που 
διαθέτουν ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας «Ρ», βασίζεται στο δικαίωµα κυκλοφορίας 
του φορτηγού ρυµουλκού/ελκυστήρα, µε βάση το οποίο τέθηκαν σε κυκλοφορία. Για 
το λόγο αυτό σε περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας του ρυµουλκού, 
απαιτείται ανάκληση και των αδειών κυκλοφορίας των αντίστοιχων «Ρ». Το ίδιο 
ισχύει στην περίπτωση µεταβίβασης ή ένταξης σε µεταφορική εταιρία. 

Εφιστούµε την προσοχή στις αρµόδιες ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών για την 
εφαρµογή των ανωτέρω, καθόσον στην περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης 
αυτής προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις. 

 

1.22 Παραβάσεις του κοινοτικού κανονισµού (ΕΟΚ)881/92. 
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Προκειµένου τα φορτηγά αυτοκίνητα των χωρών της Ε.Ε. να εκτελέσουν διεθνείς 
µεταφορές πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την κοινοτική άδεια. 

Η άδεια αυτή έχει χρώµα θαλασσί και αναγράφεται σε αυτή το ονοµατεπώνυµο του 
µεταφορέα ή η επωνυµία τη µεταφορικής επιχείρησης στην οποία ανήκει το φορτηγό 
αυτοκίνητο. Η διάρκεια ισχύος της είναι πέντε (5) χρόνια. Στις κοινοτικές άδειες που 
χορηγούνται για τα ελληνικά αυτοκίνητα, στο κάτω αριστερό µέρος αυτής, 
αναγράφεται και ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 

Σε περίπτωση συνδυασµού συζευγµένων οχηµάτων η κοινοτική άδεια συνοδεύει το 
όχηµα µε κινητήρα και όχι το ρυµ/µενο ή επικαθήµενο και καλύπτει το σύνολο των 
συζευγµένων οχηµάτων, ακόµη και εάν το ρυµουλκούµενο ή το επικαθήµενο δεν 
ανήκει στην ίδια επιχείρηση στην οποία ανήκει το φορτηγό αυτοκίνητο και για την 
οποία έχει εκδοθεί η κοινοτική άδεια. 

 

1.23 Ανύπαρκτη ή µη ισχύουσα βεβαίωση οδηγού που προβλέπεται από τον 
κανονισµό 484/2002/ΕΚ 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 484/2002, οι κοινοτικές µεταφορικές Επιχειρήσεις 
∆ιεθνών Μεταφορών που απασχολούν οδηγούς οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, είναι υποχρεωµένες, να εκδώσουν για κάθε έναν από αυτούς τη βεβαίωση 
οδηγού. 

Η βεβαίωση οδηγού πιστοποιεί το δικαίωµα των οδηγών – υπηκόων τρίτων χωρών να 
οδηγούν οχήµατα εκτελώντας µεταφορές βάσει κοινοτικής άδειας (δηλ. µεταφορές 
που περιγράφονται στους κανονισµούς 881/92 και 3118/93) και δίνει τη δυνατότητα 
ελέγχου της νοµιµότητας απασχόλησής τους. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 484/2002, η βεβαίωση οδηγού πρέπει να βρίσκεται 
επί του οχήµατος κατά τη διάρκεια µεταφορών εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ και να 
επιδεικνύεται στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Η βεβαίωση οδηγού αναζητείται δηλαδή, µόνο για τις µεταφορικές επιχειρήσεις 
ελληνικές και λοιπών χωρών της ΕΕ που εκτελούν µεταφορές βάσει κοινοτικής 
άδειας και απασχολούν οδηγούς – υπηκόους τρίτων χωρών. 

Επισηµαίνεται ότι για τις µεταφορικές επιχειρήσεις εθνικών µεταφορών, που 
απασχολούν ως οδηγούς υπηκόους τρίτων χωρών δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης 
οδηγού. Οι οδηγοί ωστόσο θα πρέπει να έχουν ελληνική ή κοινοτική άδεια οδήγησης. 

 

1.24 Παραβάσεις των όρων διενέργειας συνδυασµένης µεταφοράς (π.δ. 431/ 95 
ΦΕΚ 245Α) 

Συνδυασµένη Μεταφορά είναι η εµπορευµατική µεταφορά για την εκτέλεση της 
οποίας χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά µέσα π.χ. πλοίο και φορτηγό, 
σιδηρόδροµος και φορτηγό. 
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Η συνδυασµένη µεταφορά γίνεται µόνο µε φορτηγά ∆.Χ. αυτοκίνητα και για κάθε 
συνδυασµένη µεταφορά συντάσσεται ένα έγγραφο στο οποίο αναγράφονται : 

1. Το όνοµα και η διεύθυνση του αποστολέα 

2. Η φύση και το βάρος του εµπορεύµατος 

3. Ο τόπος και η ηµεροµηνία παραλαβής των εµπορευµάτων 

4. Ο τόπος παράδοσης των εµπορευµάτων 

5. Το δροµολόγιο που θ’ ακολουθηθεί ή η απόσταση που θα διανυθεί , αν τα στοιχεία 
αυτά δικαιολογούν διαφορετικό κόµιστρο από αυτό που ισχύει 

6. Τα σηµεία διέλευσης των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο 

7.Οι σιδηροδροµικοί σταθµοί φόρτωσης και εκφόρτωσης όσον αφορά στην 
σιδηροδροµική διαδροµή ή οι θαλάσσιοι λιµένες φόρτωσης και εκφόρτωσης όσον 
αφορά την θαλάσσια διαδροµή 

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο έγγραφο µεταφοράς πριν την εκτέλεση της 
µεταφοράς και επικυρώνονται µε σφραγίδα των σιδηροδροµικών ή λιµενικών αρχών 
στους σταθµούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή στους θαλάσσιους λιµένες. Το έγγραφο 
αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα, αριθµείται και το ένα από αυτά συνοδεύει τα 
εµπορεύµατα. 

Στο αντίγραφο αυτό επίσης αναφέρονται τα πλήρη και τελικά έξοδα µεταφοράς µε 
οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν γίνει και κάθε άλλη επιβάρυνση ή έκπτωση. 
Υπεύθυνος για την κανονική σύνταξη των εγγράφων αυτών της µεταφοράς είναι ο 
µεταφορέας. 

 

1.25 Παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3118/ 93 (CABOTAGE) 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ)3118/93 κάθε κοινοτικός µεταφορέας που εκτελεί 
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτου και ο οποίος είναι κάτοχος 
κοινοτικής άδειας µπορεί να εκτελεί προσωρινά εθνικές µεταφορές σε άλλο Κράτος - 
µέλος, χωρίς να διαθέτει έδρα ή εγκατάσταση. Οι µεταφορές αυτές λέγονται 
ενδοµεταφορές ή cabotage. Για το έλεγχο της τήρησης του προσωρινού χαρακτήρα 
των µεταφορών αυτών εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. Β4/ 23810/1829/17-4-2006 Πράξη του 
Γεν. Γραµµατέα ΥΠΜΕ, σύµφωνα µε την οποία οι µεταφορικές επιχειρήσεις που 
διενεργούν ενδοµεταφορές εντός της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούν έκαστο όχηµα ιδιοκτησίας τους για τη δραστηριότητα αυτή για 
συνολικό χρονικό διάστηµα µέχρι 10 ηµέρες κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού 
µήνα. Τα πραγµατοποιούµενα δροµολόγια δεν µπορεί να είναι διαδοχικά, µετά το 
πέρας δηλ. του πρώτου δροµολογίου πρέπει να ακολουθεί διακοπή τουλάχιστον µιας 
ηµέρας µέχρι την έναρξη του επόµενου δροµολογίου. 
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Για τον έλεγχο των ανωτέρω εξετάζονται τα εξής, που πρέπει να βρίσκονται επί του 
οχήµατος: 

Α. Η φορτωτική που συνοδεύει τα εµπορεύµατα καθώς και το µπλοκ φορτωτικών µε 
τα αντίτυπα των φορτωτικών που παραµένουν σε αυτό ως στελέχη και πρέπει να 
βρίσκονται επί του οχήµατος. 

Β. Η Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος 

Γ. Το Επίσηµο αντίγραφο κοινοτικής άδειας σύµφωνα µε το Κανονισµό (ΕΟΚ) 
881/92 

∆. Το Ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εκδοθέν από την αρµόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης 

Ε. Η Βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας 

ΣΤ. Η Ασφαλιστική Ταυτότητα του οδηγού που εκδίδεται από τη χώρα εγκατάστασης 
της µεταφορικής επιχείρησης. 

 

Επισηµαίνεται, ότι στην αρµοδιότητα των ΜΚΕ και λοιπών ελεγκτικών οργάνων 
σύµφωνα µε το νόµο 3446/2006 δεν εµπίπτει ο έλεγχος της οδήγησης Φ∆Χ από 
οδηγό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται 
στις ισχύουσες διατάξεις (cabotage, µίσθωση). 

 

1.26 ∆ιενέργεια µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων χωρίς το 
πιστοποιητικό ADR του οχήµατος ή του οδηγού 

Οι µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (πχ. καυσίµων) υπάγονται στη 
Συµφωνία ADR και µπορούν να διενεργούνται µόνο µε φορτηγά αυτοκίνητα που 
διαθέτουν ισχύον Πιστοποιητικό ADR του οχήµατος. Επίσης ο οδηγός πρέπει να 
φέρει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ADR οδηγού. 

 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.27 Κυκλοφορία φορτηγού οχήµατος ιδιωτικής χρήσης µε άδεια κυκλοφορίας η 
ισχύς της οποίας έχει λήξει (ειδική ή προσωρινή) 

Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων µε ορισµένη διάρκεια ισχύος φέρουν 
την ένδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ…………. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου µε άδεια κυκλοφορίας της οποίας η ισχύς έχει λήξει 
(π.χ άδεια για την οποία έχει λήξει ο χρόνος µέσα στον οποίο έπρεπε να είχε 
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µετατραπεί σε οριστική), επιβάλλεται πρόστιµο 3.000 ευρώ και αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος µέχρι την επανέκδοση ισχύουσας άδειας 
κυκλοφορίας. 

 

1.28 Οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου από πρόσωπο που δεν προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1959/91 

Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελµατία στο όνοµα του 
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από 
επαγγελµατία οδηγό που έχει προσληφθεί µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας. 

Ειδικότερα τα Φ.Ι.Χ. αυτ/τα µικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραµµα επιτρέπεται 
να οδηγούνται εκτός από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόσωπα και από µέλη της 
οικογένειας του ιδιοκτήτη του. 

Για την απόδειξη της εργασιακής σχέσης του οδηγού απαιτείται να φέρει ο οδηγός 
είτε τη σύµβαση εργασίας, είτε το τελευταίο Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού 
Ασφάλισης που εκδίδεται από το ΙΚΑ. 

 

1.29 Μεταφορά µε ΦΙΧ αυτοκίνητα αντικειµένων διαφορετικών από τα 
προβλεπόµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1959/91 

Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχονται τα αναγραφόµενα προϊόντα στην 
άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ σε συνδυασµό και µε τα συνοδευτικά έγγραφα 
µεταφοράς. 

Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ εκδίδονται στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου 
ή κοινοπραξιών εφόσον τα πρόσωπα αυτά εµπορεύονται, παράγουν, εισάγουν, 
εξάγουν, εξορρυγνύουν προϊόντα ή µεταφέρουν είδη για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών τους αναγκών. 

Τα προϊόντα ή τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται µε τα Φ.Ι.Χ. αυτ/τα πρέπει να 
ανήκουν στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που αναφέρεται στην άδεια 
κυκλοφορίας του αυτ/του, τα είδη δε αυτών αναγράφονται λεπτοµερώς επάνω στις 
άδειες κυκλοφορίας είτε αναλυτικά, είτε κατά κατηγορία π.χ. µεταφορά 
εσπεριδοειδών, ηλεκτρικών ειδών, κλπ. 

Τα φορτωτικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές αυτές είναι το δελτίο 
αποστολής και το δελτίο αποστολής /τιµολόγιο. 

 

1.30 Παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ 

Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον επαγγελµατία υπέρ του 
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε τρίτο 
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πρόσωπο ή να µεταφέρει εµπορεύµατα άλλου έστω και δωρεάν. Εξαίρεση αποτελεί η 
παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ σε κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει από την 
αρχή ο ιδιοκτήτης του. 

Η τήρηση των ανωτέρω αποδεικνύεται από τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν 
την κάθε µεταφορά (δελτίο αποστολής). 

 

1. 31 Χρησιµοποίηση του ΦΙΧ αυτοκινήτου για διαφορετικό σκοπό από αυτόν 
για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας 

Η παράβαση αυτή διαπιστώνεται από το είδος των µεταφερόµενων προϊόντων σε 
συνδυασµό µε τον έλεγχο της άδειας κυκλοφορίας και των συνοδευτικών εγγράφων 
µεταφοράς. Π.χ η χρησιµοποίηση του ΦΙΧ για µεταφορά προϊόντων που 
αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας (π.χ ηλεκτρικών ειδών), αλλά ο αποστολέας 
είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη του ΦΙΧ ακόµα και αν δεν εισπράττεται 
κόµιστρο για τη µεταφορά αυτή. 

 

1.32 Μεταφορά εµπορευµάτων µε ΦΙΧ αυτοκίνητο άνω των 4. 000 χιλιογράµµων 
από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη 

Η παράβαση αυτή διαπιστώνεται κατά την κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων που έχουν 
ταξινοµηθεί στο όνοµα εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων και η µεταφορά 
διενεργείται από τον τόπο παραγωγής του προϊόντος απευθείας στον πελάτη χωρίς τη 
µεσολάβηση µεταφοράς τους στην έδρα της επιχείρησης. 

Π.χ κατά τον έλεγχο Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου µικτού βάρους άνω των 4.000 
χιλιογράµµων, η άδεια του οποίου αναγράφει µεταφορά οικοδοµικών υλικών, εάν 
διαπιστωθεί από το δελτίο αποστολής ότι τα οικοδοµικά υλικά έχουν φορτωθεί από 
το εργοστάσιο Α και µεταφέρονται στον πελάτη Β χωρίς να µεταφερθούν 
προηγουµένως στην έδρα της επιχείρησης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις 
του εδαφίου αυτού. 

 

1.33 Χρησιµοποίηση ΦΙΧ αυτοκινήτου χωµατουργικού για έργο διαφορετικό 
από το προβλεπόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1959/91 και της υ.α 
Α2/29542/5319/1991 

Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων «χωµατουργιών» χορηγούνται σε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες µηχανηµάτων έργου για τη µεταφορά των 
προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται µε τα αντίστοιχα 
µηχανήµατα έργου. Απαγορεύεται δηλαδή η µεταφορά µε ΦΙΧ προϊόντων από έργο 
το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει µε σχετική σύµβαση και για το 
οποίο δεν έχει χρησιµοποιήσει µηχανήµατα εκσκαφής ιδιοκτησίας του. 
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Η νοµιµότητα της µεταφοράς αυτής ελέγχεται από τα εξής: α) άδεια κυκλοφορίας 
στην οποία το όχηµα χαρακτηρίζεται ως «χωµατουργικό», β) σύµβαση ανάληψης 
έργου η οποία θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήµατος γ) φωτοτυπίες των 
µηχανηµάτων εκσκαφής που χρησιµοποιούνται για το έργο και δ) συνοδευτικά 
παραστατικά µεταφοράς 

Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας. 

 

1.34 Μεταφορά προσώπων µε ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά παράβαση των ισχυουσών 
διατάξεων 

Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ 
στην οποία αναγράφεται ο αριθµός θέσεων καθώς και η ύπαρξη ειδικού σηµειώµατος 
της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περίπτωση που µεταφέρονται άτοµα 
πέραν των καθοριζόµενων στην άδεια κυκλοφορίας. 

 

1.35 Προσάρτηση ή έλξη άλλου ρυµουλκουµένου πλην αυτού που αντιστοιχεί 
στην άδεια κυκλοφορίας 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις υ.α Α2/29542/1991 επιτρέπεται η προσάρτηση 
ρυµουλκουµένου οχήµατος σε ΦΙΧ αυτοκίνητο και η έκδοση ενιαίας άδειας του 
συρµού. Για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής ελέγχονται οι πινακίδες του 
ρυµουλκού/ τράκτορα και του ρυµουλκουµένου/επικαθηµένου, οι οποίες πρέπει να 
φέρουν τον ίδιο συνδυασµό χαρακτήρων καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία 
ταυτότητας (αριθ. πλαισίου) του ρυµουλκουµένου/ επικαθηµένου της ενιαίας άδειας 
κυκλοφορίας. 

 

1.36 Κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόµενη εγγραφή στις δύο 
πλευρές του αµαξώµατος των προβλεπόµενων ενδείξεων 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Α2/ 29542/5347/ 1991 υ.α, στις δύο πλευρές του 
αµαξώµατος του ΦΙΧ πρέπει να αναγράφονται τα εξής: η χρήση (ιδιωτική), ο αριθµός 
κυκλοφορίας, ονοµατεπώνυµο /τίτλος επιχείρησης, η έδρα της επιχείρησης, το µικτό 
βάρος και το ωφέλιµο φορτίο. 

 

1. 37 Πετρελαιοκίνηση 

Επιτρέπεται η κυκλοφορία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων µικτού 
βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραµµα µε πετρελαιοκινητήρες σε όλη την Ελλάδα 
εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης . 
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Η περιοχή του Ν. Αττικής µέσα στην οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα 
αυτοκίνητα αυτά καθορίζεται περιµετρικά από τα διοικητικά όρια των παρακάτω 
∆ήµων: 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΦΥΛΗΣ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ (Αχαρνές) - 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - 
ΑΝΟΙΞΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΜΠΑΛΑΣ (Ροδόπολης) - ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - 
ΣΠΑΤΩΝ - ΚΟΠΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ - και ΒΑΡΚΙΖΑΣ. 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στην προαναφερόµενη 
περιοχή αναγράφεται στις άδειες κυκλοφορίας τους. 

 

1.38 –1.41 Αφορούν αποκλειστικά στον έλεγχο της νοµιµότητας κυκλοφορίας 
ΦΙΧ βυτιοφόρων υγρών καυσίµων. 

 

1.38 Φόρτωση / εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων µε ΦΙΧ πρατηριούχων ή 
µεταπωλητών σε χώρους που απαγορεύονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις τα ΦΙΧ βυτιοφόρα ιδιοκτησίας 
πρατηριούχων επιτρέπεται να µεταφέρουν από τις δεξαµενές του πρατηρίου στον 
τελικό καταναλωτή πετρέλαιο θέρµανσης (automotive diesel) ή φωτιστικό πετρέλαιο 
και πετρέλαιο κίνησης/ βενζίνες σε πλοία, αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και 
ταχύπλοα. 

Επιτρέπεται να φορτώνουν από το πρατήριο υγρών καυσίµων τους όπως αυτό 
αναφέρεται και περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους ( Άδεια λιανικής εµπορίας 
Ν.3054/02 ) και να µεταφέρουν – εκφορτώνουν µόνο στους τελικούς καταναλωτές 
αποκλειόµενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας 
πετρελαιοειδών προϊόντων και από τα διυλιστήρια. 

Τα ΦΙΧ µεταπωλητών πετρελαίου θέρµανσης επιτρέπεται να µεταφέρουν πετρέλαιο 
θέρµανσης (heating diesel), πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) εφόσον αυτό 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή θερµότητας (πλην 
µηχανών εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο. 

Τα ΦΙΧ µεταπωλητών επιτρέπεται να διενεργούν µεταφορές ως εξής: 

Α) Όταν οι µεταπωλητές διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους: να φορτώνουν από την 
εγκατάστασή τους όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας 
τους (Άδεια λιανικής εµπορίας ν.3054/02) και να µεταφέρουν – εκφορτώνουν µόνο 
στους τελικούς καταναλωτές, αποκλειόµενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις 
των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και από τα διυλιστήρια. 

Ειδικά για το νοµό Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η φόρτωση από τις εγκαταστάσεις των 
εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίες (εγκαταστάσεις) δεν 
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διαθέτουν αγωγό, µε προορισµό τους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τον τελικό 
καταναλωτή. 

Β) Όταν δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, από τους αποθηκευτικούς χώρους 
άλλων µεταπωλητών που διαθέτουν νόµιµους αποθηκευτικούς χώρους, 
αποκλειόµενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας και από 
διυλιστήρια, προς τον τελικό καταναλωτή. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω εξετάζονται τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς (βλ 
1.40) σε σχέση µε τα αναγραφόµενα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας. 

Για τον έλεγχο της νοµιµότητας διενέργειας µεταφορών µε βυτιοφόρα ΦΙΧ εταιριών 
εµπορίας πετρελαιοειδών εφαρµόζεται το εδάφιο 1.39 

 

1.39 ∆ιενέργεια µεταφοράς µε ΦΙΧ βυτιοφόρα εταιριών εµπορίας 
πετρελαιοειδών κατά παράβαση του άρθρου 4 του ν.δ 49/1968 εδ. 1( η) και περ. 2 
και 3 όπως ισχύει 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις τα ΦΙΧ βυτιοφόρα εταιριών 
εµπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να µεταφέρουν υγρά καύσιµα από τις 
εγκαταστάσεις τους (όπως αυτή περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους) προς τους 
πελάτες τους. Επιτρέπεται, σε νοµούς που οι εταιρίες δεν έχουν εγκαταστάσεις να 
φορτώνουν από τα ∆ιυλιστήρια και να εκφορτώνουν απευθείας στους πελάτες τους. 

Επίσης, επιτρέπεται να µεταφέρουν υγρά καύσιµα από ∆ιυλιστήρια για τον 
εφοδιασµό πρατηρίων υγρών καυσίµων που είναι συµβεβληµένα µε την εταιρία - 
ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου. 

Τα διακριτικά σήµατα της εταιρίας πρέπει να είναι εµφανή τόσο στα πρατήρια όσο 
και στα αυτοκίνητα. 

Σε περίπτωση εφοδιασµού µε υγρά καύσιµα άλλων πελατών τους που ανήκουν στον 
κύκλο των εµπορικών δραστηριοτήτων τους, τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε 
µεταφοράς πρέπει να φέρουν αποκλειστικά την εµπορική επωνυµία του ιδιοκτήτη του 
βυτιοφόρου. 

Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος διακίνησης καυσίµων µε Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα 
ιδιοκτησίας των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών άνω των 4 τόνων που δεν 
περιγράφεται στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

Για την διαπίστωση των ανωτέρω εξετάζονται σε κάθε περίπτωση µεταφοράς µε 
Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, τα αναγραφόµενα 
στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε τα συνοδευτικά έγγραφα της 
µεταφοράς (∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια, Βιβλίο διακίνησης πετρελαίου) τα οποία 
θα πρέπει φέρουν αποκλειστικά και µόνον την εµπορική επωνυµία της ιδιοκτήτριας 
εταιρίας του βυτιοφόρου. 
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1.40 Μεταφορά υγρών καυσίµων µε ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα µεταφοράς 

Τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς για τη διακίνηση των καυσίµων µε ΦΙΧ 
βυτιοφόρα είναι τα εξής: 

Α) Για τα ΦΙΧ βυτιοφόρα ιδιοκτησίας εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών: 

- ∆ελτίο Αποστολής/ Τιµολόγιο 

- Βιβλίο ∆ιακίνησης Πετρελαίου 

- Πιστοποιητικό ADR του οχήµατος 

- Θεωρηµένη ανά δίµηνο βεβαίωση του Υπουργείου Απασχόλησης ότι ο οδηγός 
εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην εταιρία 
στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο. Όλα τα Φ.Ι.Χ βυτιοφόρα των εταιρειών 
εµπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να οδηγούνται από οδηγούς µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας µε την εταιρεία στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο, ανεξαρτήτως 
ηµεροµηνίας ταξινόµησης του βυτιοφόρου στην Ελλάδα. 

Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται επίσης: 

- Το Ηµερήσιο ∆ελτίο ∆ροµολογίου, το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία στην οποία 
ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο, φέρει σφραγίδα από υπηρεσία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δείχνει τις ώρες απασχόλησης του 
οδηγού. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν την εµπορική επωνυµία της εταιρίας 

- Σηµειώνεται, ότι οι εν λόγω οδηγοί θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την 
προβλεπόµενη άδεια ικανότητας οδηγού και να είναι εφοδιασµένοι µε πιστοποιητικό 
επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγού οχηµάτων για την µεταφορά επικινδύνων υλικών. 
Για τον έλεγχο ειδικά συνοδευτικών αυτών έγγραφων µεταφοράς υπάρχουν οι ειδικές 
διατάξεις του νόµου εδαφ. 1.13 και 1.26 αντίστοιχα. 

Για τα ΦΙΧ Πρατηριούχων – Μεταπωλητών: 

Απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην της βεβαίωσης του Υπουργείου 
Απασχόλησης στην περίπτωση κατά την οποία το ΦΙΧ µεταπωλητή οδηγείται από 
τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης µεταπώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων για 
θέρµανση. 

1.41 Μεταφορά µε ΦΙΧ βυτιοφόρο καυσίµων προϊόντων διαφορετικών από τα 
αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας του 

Για τον έλεγχο της νόµιµης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό εξετάζονται τα 
συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς σε σχέση µε το είδος των προϊόντων που 
αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. ∆ιευκρινίζονται τα εξής: 
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Τα ΦΙΧ βυτιοφόρα ιδιοκτησίας εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να 
µεταφέρουν µόνο τα προϊόντα που προβλέπονται από την αντίστοιχη άδεια εµπορίας 
σύµφωνα µε τον ν. 3054/02. 

Τα ΦΙΧ βυτιοφόρα πρατηριούχων επιτρέπεται να µεταφέρουν πετρέλαιο θέρµανσης 
(automotive diesel) ή φωτιστικό πετρέλαιο από τις δεξαµενές του πρατηρίου στον 
τελικό καταναλωτή και πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες σε πλοία, αλιευτικά σκάφη, 
σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα. 

Τα ΦΙΧ µεταπωλητών πετρελαίου θέρµανσης επιτρέπεται να µεταφέρουν πετρέλαιο 
θέρµανσης (heating diesel), πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) εφόσον αυτό 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή θερµότητας (πλην 
µηχανών εσωτερικής καύσης και φωτιστικό πετρέλαιο. 

Σηµειώνεται, ότι κατά τον έλεγχο των ΦΙΧ βυτιοφόρων µεταφοράς καυσίµων 
καταλογίζονται και οι κυρώσεις των λοιπών εδαφίων πέραν των 1.38 – 1.41 εφόσον 
διαπιστωθούν παραβάσεις π.χ 1.31 «χρησιµοποίηση του ΦΙΧ για διαφορετικό σκοπό 
από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια του». 

 

1. 42 ∆ιενέργεια διεθνών µεταφορών µε ΦΙΧ κατά παράβαση των διατάξεων της 
Φ205/68/1/1983 υ.α 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, εκτός από τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς 
που απαιτούνται για όλες τις µεταφορές µε ΦΙΧ (δελτίο αποστολής ή δελτίο 
αποστολής- τιµολόγιο), για τη διενέργεια διεθνούς µεταφοράς απαιτείται η χορήγηση 
από τα Τελωνεία εξόδου των αδειών διέλευσης που προβλέπονται από τις διµερείς 
συµφωνίες που έχει συνάψει η χώρα µας. 

Αντίστοιχες άδειες διέλευσης απαιτείται να φέρουν τα αλλοδαπά ΦΙΧ που 
εισέρχονται στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι για κάποιες χώρες (Βουλγαρία, FYROM) 
δεν απαιτούνται άδειες διέλευσης. 

Για το κοινοτικά ΦΙΧ που εισέρχονται στη χώρα µας δεν απαιτείται άδεια διέλευσης. 

 

1.43 Μεταφορά εµπορευµάτων µε ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά 
έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του κεφ. Β της υ.α 
Α2/29542/5347/1991 

Εξετάζεται αν ο οδηγός φέρει δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής/ τιµολόγιο. 

 

1.44 ∆ιενέργεια διεθνούς οδικής εµπορευµατικής µεταφοράς για λογαριασµό 
τρίτων χωρίς C.Μ.R. 
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Οι µεταφορείς που διενεργούν διεθνείς οδικές µεταφορές πρέπει να συµµορφώνονται 
µε την Σύµβαση CMR, η οποία καθορίζει την ευθύνη του µεταφορέα και τα έγγραφα 
που πρέπει να υπάρχουν επί του οχήµατος. 

Η παραπάνω σύµβαση εφαρµόζεται σε όλες τις µεταφορές µεταξύ δύο διαφορετικών 
χωρών, όταν µια τουλάχιστον συµµετέχει στη Σύµβαση CMR. Οι οδικοί µεταφορείς 
που διενεργούν διεθνείς µεταφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Σύµβασης CMR πρέπει να συµπληρώνουν ειδικό δελτίο παράδοσης (διεθνής 
φορτωτική της Σύµβασης CMR). 

Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται από τον 
µεταφορέα και τον αποστολέα εµπορευµάτων. Το ένα αντίτυπο (αυτό µε τις κόκκινες 
γραµµές) κρατείται από τον αποστολέα , ένα δίδεται στον παραλήπτη (µε τις µπλε 
γραµµές) και ένα (µε πράσινες γραµµές) πρέπει να βρίσκεται επί του οχήµατος . 

Για την διεθνή µεταφορά µε ΦΙΧ αυτοκίνητα δεν απαιτείται η συµπλήρωση του 
εντύπου CMR. 

 

1.45 ∆ιενέργεια διεθνών µεταφορών µε πλαστή άδεια Ε∆ΥΜ ή παραποίησή της 
ή συµπλήρωσή της κατά παράβαση του σχετικού Κανονισµού Ε∆ΥΜ (CEMT) 
και της Φ205/68/1/1983 υ.α 

Οι άδειες Ε∆ΥΜ παρέχουν το δικαίωµα για τη διενέργεια οδικών µεταφορών 
εµπορευµάτων ή για την κυκλοφορία των φορτηγών οχηµάτων χωρίς φορτίο: 

α) Από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη – µέλη της Ε∆ΥΜ και αντίστροφα 

β) ∆ιαµέσου κρατών – µελών της Ε∆ΥΜ (transit) 

γ)Από οποιοδήποτε κράτος – µέλος της Ε∆ΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και 
αντίστροφα. 

Σε περίπτωση που ορισµένες άδειες Ε∆ΥΜ δεν ισχύουν για συγκεκριµένα κράτη – 
µέλη, όπως Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, οι περιορισµοί αναγράφονται πάνω στις άδειες 
αυτές (µε κόκκινο αποτύπωµα σφραγίδας). 

Οι άδειες Ε∆ΥΜ: 

α) ∆εν παρέχουν δικαίωµα για τη διενέργεια οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
µέσα στην επικράτεια των κρατών – µελών της Ε∆ΥΜ (δηλαδή µεταφορών στις 
οποίες τα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται µέσα στο ίδιο κράτος – 
µέλος ). 

β) Είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου µεταφορέα) και 
αµεταβίβαστες. 
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γ) Μπορούν να συνοδεύουν οποιοδήποτε φορτηγό της επιχείρησης, για όλη όµως τη 
µεταφορά που διενεργείται µε το φορτηγό όχηµα ή συρµό (ρυµουλκό και 
ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο). 

Από το έτος 2006 ισχύει απόφαση της Ε∆ΥΜ, που περιορίζει τον αριθµό των 
δροµολογίων που µπορούν πραγµατοποιούνται ανά ταξίδι εκτός της χώρας 
ταξινόµησης του οχήµατος για κάθε φορτηγό σε τρία (3). Έτσι, αλβανικό πχ φορτηγό 
µπορεί να πραγµατοποιήσει µέχρι και 3 έµφορτα δροµολόγια µε σηµείο φόρτωσης 
και παράδοσης µεταξύ τρίτων χωρών, πλέον των δροµολογίων εξόδου και 
επιστροφής στην Αλβανία. ∆ηλαδή µετά την εκτέλεση των 3 έµφορτων δροµολογίων 
πρέπει να επιστρέψει στην Αλβανία. 

Το έντυπο της άδειας Ε∆ΥΜ είναι χρώµατος πράσινου και έχει ενιαία µορφή 
(εκδίδεται από τη Γραµµατεία της Ε∆ΥΜ) για όλα τα κράτη µέλη της. Η άδεια 
Ε∆ΥΜ συνοδεύεται από βιβλίο δροµολογίων 50 φύλλων µε τα αντίστοιχα αντίγραφα 
που παραµένουν στο βιβλίο ακόµα και µετά το πέρας του ταξιδιού. Τα συνοδευτικά 
βιβλία των αδειών Ε∆ΥΜ εκδίδονται από το κάθε κράτος, για το λόγο αυτό δεν έχουν 
ακριβώς την ίδια µορφή. Εκτός των αδειών Ε∆ΥΜ που έχουν διάρκεια ισχύος ενός 
έτους, εκδίδονται από τη Γραµµατεία της Ε∆ΥΜ άδειες µικρότερης διάρκειας, 
χρώµατος κίτρινου. 

Στα φύλλα του συνοδευτικού βιβλίου Ε∆ΥΜ σηµειώνονται όλα τα δροµολόγια από 
το σηµείο φόρτωσης µέχρι το σηµείο εκφόρτωσης του εµπορεύµατος και συνεπώς 
είναι δυνατός ο έλεγχος των ανωτέρω περιορισµών από αυτά σε συνδυασµό µε 
το CMR. 

1. 46 ∆ιενέργεια εθνικής οδικής µεταφοράς µε φορτηγό όχηµα τρίτης χώρας 

Η διαπίστωση της παράβασης αυτής προκύπτει από την απουσία των συνοδευτικών 
έγγραφων µεταφοράς κυρίως CMR, το οποίο απαιτείται πάντα να φέρει το φορτηγό 
τρίτης χώρας εφόσον αυτό µπορεί να εκτελεί νοµίµως µόνο διεθνείς µεταφορές. 

Επίσης, ελέγχεται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που φέρει ο οδηγός, ο τόπος 
φόρτωσης και εκφόρτωσης του εµπορεύµατος για να διαπιστωθεί αν διενεργείται 
εθνική µεταφορά, πράγµα που απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

1.47 ∆ιενέργεια διεθνών µεταφορών µε χρήση πλαστής ή παραποιηµένης 
διµερούς / τράνζιτ / τριγωνικής άδειας 

Για τον έλεγχο της παράβασης αυτής έχουν αποσταλεί στις ∆/νσεις Μεταφορών και 
Επικοινωνιών υποδείγµατα αδειών. 

1.48 ∆ιενέργεια διεθνούς οδικής µεταφοράς από µεταφορέα τρίτης χώρας (µη 
κοινοτικής) χωρίς διµερή άδεια ή τράνζιτ ή τριγωνική ή άδεια Ε∆ΥΜ 

Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης αυτής µε φορτηγό τρίτης χώρας (µη 
κοινοτικής) επιβάλλεται πρόστιµο 3000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 
ένα έτος. Για την υλοποίησης της απαγόρευσης αυτής, το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
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ενηµερώνει τη 19η ∆/νση Τελωνιακών ∆ιαδικασιών του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών προκειµένου να ενηµερωθούν τα Τελωνεία εισόδου περί της 
απαγόρευσης. 

Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η διενέργεια µεταφορών στη χώρα µας µε χρήση 
άδειας Ε∆ΥΜ που φέρει περιορισµό για Ελλάδα (µπορεί να διενεργεί µόνο τράνζιτ 
µεταφορά). 

 

1.49 Κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων κατά παράβαση των Κανονισµών για 
τις κοινωνικές διατάξεις και τη συσκευή ελέγχου. 

Ο έλεγχος της παράβασης αυτής γίνεται κατά την κυκλοφορία φορτηγών 
αυτοκίνητων µ.β άνω των 3.500 χιλιογράµµων. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) 3820/85, ο ηµερήσιος χρόνος 
οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες, µπορεί όµως να παρατείνεται σε 10 
ώρες κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δύο φορές την εβδοµάδα. Για τον έλεγχο της τήρησης 
του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης απαιτείται η ύπαρξη επί του οχήµατος πέραν του 
φύλλου καταγραφής της τρέχουσας ηµέρας και τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας 
εβδοµάδας και των προηγούµενων 15 ηµερών οδήγησης, ανεξαρτήτως αν οι µέρες 
αυτές είναι διαδοχικές ή διακεκοµµένες. 

Η µέγιστη περίοδος οδήγησης χωρίς διάλειµµα είναι τεσσερισήµισι ώρες. Ακολουθεί 
υποχρεωτικά διάλειµµα 45 λεπτών εκτός αν ο οδηγός λάβει περίοδο ανάπαυσης. Το 
διάλειµµα των 45 λεπτών µπορεί να αντικατασταθεί από διαλείµµατα 15 λεπτών 
τουλάχιστον το καθένα, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε τεσσερισήµισι ώρες 
οδήγησης. 

«ηµερήσια διάρκεια οδήγησης»: είναι το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που 
σωρεύεται µεταξύ του τέλους µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της 
επόµενης περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης ή µεταξύ µιας περιόδου ηµερήσιας 
ανάπαυσης και µιας περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 

«εβδοµάδα»: για την εφαρµογή των ανωτέρω, είναι η χρονική περίοδος από τη 
∆ευτέρα, ώρα 00.00 έως την Κυριακή, ώρα 24.00» 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

Τα Μικτά Κινητά Κλιµάκια Ελέγχου, συγκροτούνται µε απόφαση του Νοµάρχη και 
αποτελούνται από : 

1. ∆ύο εκπροσώπους ∆/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών ή ΚΤΕΟ 
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Όταν πρόκειται να ελεγχθούν αυτοκίνητα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων ο 
ένας από τους υπαλλήλους αυτούς πρέπει να είναι τεχνικός. 

2. Ένα αστυνοµικό του Τµήµατος Τροχαίας. 

3. Ένα υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νοµαρχίας. 

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε περιοχή αρµοδιότητας της Νοµαρχίας, στους λιµένες και 
πλησίον των συνοριακών σταθµών. 

 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ 

Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αφού διαπιστώσει την παράβαση, ακολουθεί την εξής 
διαδικασία: 

1.Εκδίδει σχετική έκθεση (διαπιστωτική πράξη), στην οποία βεβαιώνεται και η 
ακρόαση του οδηγού. 

2.Εκδίδει καταλογιστική πράξη όπου αναγράφονται η παράβαση/παραβάσεις, η 
επιβαλλόµενη ποινή καθώς και οι αριθµοί λογαριασµών της Τράπεζας όπου µπορεί 
να καταβληθεί το πρόστιµο. 

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων κάθε µια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριµένα 
και επί της διαπιστωτικής και επί της καταλογιστικής πράξης και επιβάλλεται το 
σύνολο των επιβαλλοµένων προστίµων και ποινών. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

1. Σε περίπτωση που το ΜΚΕ διαπιστώσει παράβαση για την οποία επιβάλλεται µόνο 
η ποινή του προστίµου, εκδίδει την παραπάνω αναφερόµενη διαπιστωτική πράξη 
στην οποία βεβαιώνεται και η ακρόαση του οδηγού. Εάν ο οδηγός αρνηθεί να εκφέρει 
εγγράφως τις απόψεις του τότε η ποινή επιβάλλεται χωρίς αυτές και επισηµαίνεται 
επί της παραπάνω πράξης η άρνηση του οδηγού. 

2. Το Κλιµάκιο και µάλιστα ο επικεφαλής του, µετά την ακρόαση του ιδιοκτήτη ή του 
οδηγού αποφασίζει εάν θα εκδοθεί η καταλογιστική πράξη. Η καταλογιστική πράξη 
εκδίδεται στο όνοµα του προσώπου που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3446/2006 για 
κάθε παράβαση. 

3. Μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, και έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία πληρωµής του προστίµου, αφαιρούνται προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας 
και οι πινακίδες του οχήµατος. Η καταλογιστική πράξη επέχει θέση στοιχείων 
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κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. Εξαιρείται η περίπτωση στην οποία 
επιβάλλεται ακινητοποίηση και δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς 
κυκλοφορίας, οπότε δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ούτε µέχρι το σηµείο εκκίνησης ή 
προορισµού καθώς και η είσοδος ή έξοδος προς και από τη χώρα. Η δυνατότητα 
κυκλοφορίας για 7 ηµέρες αναγράφεται στην καταλογιστική πράξη. 

4. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί την ίδια µέρα που διαπιστώθηκε η παράβαση, ο 
οδηγός ή ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στο Κλιµάκιο που διαπίστωσε την παράβαση και 
παραλαµβάνει την άδεια κυκλοφορίας αφού προσκοµίσει το αποδεικτικό καταβολής 
του προστίµου. 

5. Σε διαφορετική περίπτωση και για χρονικό διάστηµα τριών ηµερών από την ηµέρα 
έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος θα 
βρίσκονται στη ∆/νση Μεταφορών και Επικ/νιών της ΝΑ που υπάγεται το ΜΚΕ, την 
ταχ. δ/νση της οποίας ανακοινώνουν στον παραβάτη ιδιοκτήτη - οδηγό, από την 
οποία µπορεί να παραλάβει τα αφαιρεθέντα στοιχεία µε την προσκόµιση του 
αποδεικτικού καταβολής προστίµου. 

Μετά την παρέλευση των τριών ηµερών, τα στοιχεία αποστέλλονται µαζί µε 
αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης στην ∆/νση Μεταφορών και Επικ/νιών της 
έδρας του αυτοκινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας αυτού. Η 
παραπάνω Υπηρεσία ενηµερώνεται ταυτόχρονα ότι δεν επιτρέπεται καµιά µεταβολή 
στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου εάν προηγουµένως δεν προσκοµιστεί 
αποδεικτικό καταβολής του επιβληθέντος προστίµου. 

6. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό αυτοκίνητο και δεν καταβληθεί το πρόστιµο εντός της 
ίδιας ηµέρας, τότε η ∆/νση Μεταφορών και Επικ/νιών ή η ∆/νση ΚΤΕΟ στις οποίες 
υπηρετούν τα µέλη του κλιµακίου στέλνει µε FAX αντίγραφο της καταλογιστικής 
πράξης σε όλα τα Τελωνεία και Λιµενικές Αρχές εισόδου - εξόδου της χώρας, ώστε 
να µην επιτραπεί η έξοδος του αυτοκινήτου από την χώρα εάν δεν καταβληθεί το 
πρόστιµο. Η έξοδος επιτρέπεται αφού προσκοµιστεί το αποδεικτικό καταβολής του 
προστίµου και παραλειφθούν τα αφαιρεθέντα στοιχεία που κρατούνται κατά την 
παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία. 

Στην περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται και η ποινή της απαγόρευσης εισόδου 
στη χώρα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αποστέλλεται σχετική ενηµέρωση στα 
Τελωνεία εισόδου. 

Ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µε αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης 
µπορεί να κινηθεί µέχρι το σηµείο προορισµού του εντός της ελληνικής επικράτειας. 

ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

1. Όταν διαπιστώνεται παράβαση για την οποία προβλέπεται η ποινή αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αφού ακολουθηθεί η παραπάνω 
περιγραφόµενη διαδικασία στις παραγράφους 1 και 2, τα στοιχεία κυκλοφορίας 
στέλνονται µετά το πέρας της προθεσµίας των τριών ηµερών µε µέριµνα των µελών 
του κλιµακίου που υπηρετούν σε ∆/νση Μεταφορών και Επικ/νιών ή σε ∆/νση ΚΤΕΟ 
στην ∆/νση Μεταφορών και Επικ/νιών από την οποία έχει εκδοθεί η άδεια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας. 
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Με αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης ο οδηγός µπορεί να κινηθεί µέχρι τον 
τόπου προορισµού του και να επιστρέψει στην έδρα του. 

2. Στην περίπτωση της επιβολής της ποινής της αφαίρεσης των στοιχείων 
κυκλοφορίας ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει εντός τριών ηµερών τις αντιρρήσεις 
του ενώπιον του Προϊσταµένου της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και σε 
περίπτωση συµµετοχής του ιδίου στο ΜΚΕ, ενώπιον του οικείου Αντινοµάρχη. Αν οι 
αντιρρήσεις κριθούν βάσιµες, µε απόφαση του Προϊσταµένου επιστρέφονται τα 
στοιχεία κυκλοφορίας. 

3. Εάν πρόκειται για αλλοδαπά αυτοκίνητα, για την εξασφάλιση της καταβολής του 
προστίµου κρατούνται από το µέλος του κλιµακίου που υπηρετεί σε ∆/νση 
Μεταφορών ή ΚΤΕΟ, τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και µε 
αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης ενηµερώνονται τα Τελωνεία και οι Λιµενικές 
Αρχές Εξόδου της χώρας ώστε να µην επιτραπεί η έξοδος του αυτοκινήτου εάν δεν 
καταβληθεί το πρόστιµο. 

Αφού καταβληθεί το πρόστιµο, τα παραπάνω µέλη στέλνουν τα στοιχεία 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην Πρεσβεία του Κράτους στο οποίο είναι 
ταξινοµηµένο το αυτοκίνητο προκειµένου να αποδοθούν µετά την παρέλευση του 
χρονικού διαστήµατος της ποινής. Με την καταλογιστική πράξη ο οδηγός του 
οχήµατος µπορεί να κινηθεί µέχρι τον τόπο προορισµού του. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνονται οι αρµόδιες για τον έλεγχο Αρχές. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης του οχήµατος διεκπεραιώνει τις 
διαδικασίες είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω του οδηγού του. 

2. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης σε βάρος του φορτωτή αποστέλλεται, µε 
βάση τα αναγραφόµενα στοιχεία των φορτωτικών εγγράφων, ειδοποίηση στον ίδιο 
για καταβολή του προστίµου εντός 15 ηµερών. Σε περίπτωση µη προσέλευσής του 
εντός της προθεσµίας αυτής αποστέλλεται ειδοποίηση στην οικεία ∆.Ο.Υ µε 
αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ του 
φορτωτή. 

3.Οι υπαίτιοι σε βάρος των οποίων εκδόθηκε καταλογιστική πράξη έχουν δικαίωµα 
προσφυγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/ 
99). Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων 
προστίµων, εκτός αν δοθεί από τα ∆ικαστήρια αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής 
ποινής σχετικά µε την καταβολή του προστίµου. 

4. Εξυπακούεται, ότι σε κάθε περίπτωση (είτε προσωρινά, είτε ως διοικητική ποινή), 
η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται επιτόπου. 
 


