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ΘΕΜΑ: Νόµος 3887/2010 «οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» 
 
 

 Σας κοινοποιούµε  φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ 174 Α΄ στο οποίο δηµοσιεύθηκε  ο 

ν.3887  /2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές»  και σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες 

για την εφαρµογή του. 

 

 Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο σκοπός του νόµου και ορίζεται ότι επιτρέπεται η 

χορήγηση άδειας Φ∆Χ ή άδειας µεταφορικής επιχείρησης χωρίς διάκριση ως προς την 

εθνικότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου. 

 Στο άρθρο 2 δίνονται οι βασικοί ορισµοί για την εφαρµογή του νόµου, ενώ 

πρόσθετοι ορισµοί δίνονται στο άρθρο 14, οι οποίοι σχετίζονται µε τις µεταβατικές 

διατάξεις. Ορίζεται η έννοια του Φορτηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ) και της Άδειας Οδικών 

Μεταφορών (ΑΟΜ), της άδειας δηλ. της επιχείρησης που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 

5 του νόµου καθώς και ο ορισµός του ∆ιαχειριστή Μεταφορών. ∆ιευκρινίζεται ότι η ΑΟΜ  

διαφοροποιείται από την Άδεια Οδικού Μεταφορέα, η οποία χορηγείται για την απόδειξη 

των προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001. 

 Καθορίζονται τα δύο είδη οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (Εθνικές και 

∆ιεθνείς) που θα ισχύουν µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου και παρέχεται το 

δικαίωµα στους κατόχους άδειας διεθνών µεταφορών να διενεργούν και εθνικές µεταφορές 

µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου. 
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 Καθορίζεται η έννοια της µεταφορικής επιχείρησης για την εφαρµογή του νόµου,  

η οποία περιλαµβάνει τα είδη των µεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά την 

έναρξη ισχύος του νόµου (επιχειρήσεις του ν.383/76) και τις εταιρίες που θα συσταθούν µε 

τις διατάξεις άρθρου 3 του νόµου. Το δικαίωµα διενέργειας δηµόσιων εµπορευµατικών 

µεταφορών παρέχεται και στις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και 

λειτουργούσες). 

 Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται η νοµική µορφή (ανώνυµη εταιρία ή εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης)  που προβλέπεται να έχουν οι µεταφορικές εταιρίες, οι οποίες θα 

συσταθούν και θα λειτουργήσουν  µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Προβλέπονται επίσης 

οι τρόποι κάλυψης µετοχικού /εταιρικού  κεφαλαίου είτε µε εισφορά της κυριότητας ΦΧ∆ 

είτε µε µίσθωση Φ∆Χ είτε µε συνδυασµό εισφοράς Φ∆Χ και µίσθωσης άλλων είτε µε 

εισφορά σε χρήµα (ίδρυση επιχείρησης σύµφωνα µε την περ. δ της παρ. 2). ∆ιευκρινίζεται, 

ότι ειδικά για τις µεταφορικές εταιρίες ΕΠΕ, το εταιρικό  κεφάλαιο πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 9.000 ευρώ, ώστε να πληρούται  η προϋπόθεση της οικονοµικής επιφάνειας 

για τη χρήση τουλάχιστον ενός Φ∆Χ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. παρ. 5  του 

π.δ. 346/2001. 

 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3190/1955 περί εταιριών 

περιορισµένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 279/1993, είναι 

δυνατή η σύσταση εταιρίας µε µορφή ΕΠΕ εξαρχής από ένα πρόσωπο. Σύµφωνα επίσης 

µε το άρθρο 1 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3604/2007, 

είναι δυνατό µια ανώνυµη εταιρία να ιδρυθεί από ένα πρόσωπο.  

 Προβλέπεται επίσης η απαλλαγή από φόρους ή τέλη για τη σύσταση των 

µεταφορικών εταιριών ή  τη συγχώνευση ή µετατροπή ήδη λειτουργουσών µεταφορικών 

επιχειρήσεων εφόσον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρωθούν  σε διάστηµα τριών ετών, 

καθώς και για τη µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 

αυτών. 

 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το νέο νόµο για τις οδικές εµπορευµατικές 

µεταφορές δεν προβλέπονται προϋποθέσεις αναφορικά µε το ελάχιστο απαιτούµενο 

συνολικό µικτό βάρος των φορτηγών (τονάζ) που η εταιρία πρέπει να διαθέτει. 

 Στο άρθρο 4 προβλέπεται η χορήγηση, µέχρι τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, 

αδειών Φ∆Χ αυτοκινήτων στις εταιρίες που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 3, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 4 (προϋποθέσεις του  

π.δ. 346/2001 και ύπαρξη χώρων στάθµευσης οχηµάτων και λοιπές εγκαταστάσεις).  

 Στο άρθρα 5 και 6 περιγράφεται  η διαδικασία έκδοσης Άδειας Φ∆Χ και Άδειας 

Οδικών Μεταφορών και ορίζεται ως φορέας αδειοδότησης η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών  
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Μεταφορών. Για την έκδοση είτε άδειας Φ∆Χ είτε Άδειας Οδικών Μεταφορών  

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1 άρθρου 5. (καταστατικό, φορολογική και 

ασφαλιστική ενηµερότητα, απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του π.δ.346/2001, 

δικαιολογητικά για την ύπαρξη εγκαταστάσεων της εταιρίας).  

 Αίτηση για έκδοση άδειας ΑΟΜ ή άδειας Φ∆Χ µπορούν να υποβάλλουν οι νέες 

εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα µε 3, και οι ήδη λειτουργούσες που θα µετατραπούν 

και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου.  

 Σηµειώνεται ότι Άδειες Οδικών Μεταφορών δεν χορηγούνται µε την έναρξη 

ισχύος του νόµου (άρθρο 5 παρ. 4), αλλά µετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου, 

δηλαδή µετά την 30η  Ιουνίου 2013, οπότε  θα σταµατήσει η έκδοση αδειών Φ∆Χ. Άδειες 

Φ∆Χ µπορούν να χορηγούνται µε την έναρξη ισχύος του νόµου. 

 Οι αιτήσεις για έκδοση άδειας Φ∆Χ µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών η οποία εγκρίνει τη χορήγηση 

Φ∆Χ εφόσον τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 είναι πλήρη. Σε διαφορετική περίπτωση 

ενηµερώνει την  αιτούσα εταιρία αιτιολογώντας την άρνηση χορήγησης Φ∆Χ. Η 

ενδιαφερόµενη εταιρία µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά.    

  Η άδεια Φ∆Χ χορηγείται  µε απόφαση του Γενικού  Γραµµατέα του Υπουργείου, 

η οποία  κοινοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας. Στην απόφαση 

χορήγησης αδειών Φ∆Χ αναγράφεται ο ειδικός κωδικός της εταιρίας και ο ειδικός κωδικός 

των χορηγούµενων αδειών  Φ∆Χ.  

 Η µεταφορική εταιρία οφείλει να προβεί σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ 

αυτοκινήτων σε διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του 

Γενικού Γραµµατέα, σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση Φ∆Χ παύει να ισχύει. Η έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας µε 

την υποβολή της βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς του 

άρθρου 14 παρ. 7. Η Υπηρεσία Μεταφορών αποστέλλει βεβαίωση περί έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας  προς τη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου στην 

οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του Φ∆Χ αυτοκινήτου που αντιστοιχεί στον ειδικό 

κωδικό άδειας Φ∆Χ της έγκρισης του Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου. Στη βεβαίωση της 

υπηρεσίας Μεταφορών αναφέρεται ο κωδικός της εταιρίας καθώς και ο αριθµός 

πρωτοκόλλου  της απόφασης του Γ. Γραµµατέα µε την οποία χορηγήθηκε η άδεια Φ∆Χ.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι, η υποχρέωση έκδοσης άδειας οδικού µεταφορέα, σύµφωνα  µε 

τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 από τις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας,  
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ισχύει και για τις εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

νόµου. 

 Στο άρθρο 7 προβλέπεται η σύσταση Εκτιµητικής Επιτροπής στο Υπουργείο 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων από εκπροσώπους των Υπουργείων  Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών.  

Προβλέπεται επίσης η σύσταση εκτιµητικών επιτροπών σε περιφερειακό επίπεδο µε 

απόφαση του Περιφερειάρχη.    

 Έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η αποτίµηση  του εισφερόµενου κεφαλαίου 

στις εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα µε το άρθρου 3, καθώς και των ήδη 

λειτουργουσών επιχειρήσεων εφόσον αυτές µετατραπούν σε ΑΕ ή ΕΠΕ προκειµένου να  

πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, και εφόσον το µετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο 

περιλαµβάνει πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 Αντίτυπα (2) της έκθεσης της Εκτιµητικής Επιτροπής, υπογεγραµµένα από τον 

πρόεδρο και τα µέλη,  διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ΑΕ των Αυτοδιοικήσεων της 

χώρας προκειµένου να τηρηθούν οι λοιπές διαδικασίες για τη σύσταση των ΑΕ και ΕΠΕ 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (έλεγχος από αρµόδια υπηρεσία, εγγραφή στο 

αντίστοιχο µητρώο, διατυπώσεις δηµοσιότητας κλπ). Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της 

Εκτιµητικής Επιτροπής θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι οι Ιδιότυπες Μεταφορικές  Εταιρίες του ν.383/1976 προκειµένου 

να τύχουν άδειας Φ∆Χ θα πρέπει και αυτές να µετατραπούν σε ΕΠΕ ή ΑΕ και να πληρούν 

της λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. 

 Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση λύσης της µεταφορικής εταιρίας που 

έχει συσταθεί σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου, τα Φ∆Χ που ανήκουν σε 

αυτές κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας τους µεταβιβάζονται στους µετόχους ή 

εταίρους χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόµου, 

εφόσον  πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα.  

   Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δηµιουργία στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων ηλεκτρονικού µητρώου µεταφορικών επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν καθώς και 

εταιριών που θα συσταθούν µε τις διατάξεις του ν. 3887/2010. Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας 

του µητρώου αυτού (Ε.Μ.Μ.Ε) θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 Στο άρθρο 10 προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης των Φ∆Χ αυτοκινήτων 

κάθε κατηγορίας δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις,  
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οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 καθώς και ο σχετικός 

φόρος.   

 Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης Φ∆Χ κατόπιν µεταβίβασης, 

τόσο για τις νέες που θα συσταθούν µε τις διατάξεις του νόµου, όσο και για τις ήδη 

λειτουργούσες. Οι ήδη λειτουργούσες για την απόκτηση άδειας Φ∆Χ πρέπει να πληρούν 

τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)1071/2009, θα πρέπει δηλαδή πέραν των 

προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001 να διαθέτουν χώρο γραφείου (για την απόδειξη της 

πραγµατικής και σταθερής εγκατάστασης). 

 Τα ήδη κυκλοφορούντα κατά τη δηµοσίευση του νόµου Φ∆Χ διατηρούν τις 

ιδιότητες και όρους κυκλοφορίας τους  κατόπιν της µεταβίβασης (αρ. 14 παρ. 3). 

 Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι από την δηµοσίευση του νόµου τα κόµιστρα για τη 

διενέργεια κάθε είδους οδικών εµπορευµατικών µεταφορών διαµορφώνονται ελεύθερα 

κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων ενώ µε το άρθρο 15 καταργούνται οι τελευταίες 

υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του κοµίστρου. Κατ΄ εξαίρεση προβλέπεται η 

δυνατότητα καθορισµού της ανώτατης τιµής για τη µεταφορά καυσίµων σε νησιά και 

αποµονωµένες περιοχές, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.     

 Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δηµιουργία ειδικού κωδικού όπου κατατίθεται η 

εισφορά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας Φ∆Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 14. 

 Στο άρθρο 13  προβλέπεται η ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος 

για ένα έτος, και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σε περιπτώσεις µη τήρησης των 

υποχρεώσεων του άρθρου αυτού αναφορικά µε την εξασφάλιση αποκατάστασης ζηµιών  

των εµπορευµάτων.  

 Στο άρθρο 14  ορίζεται ως  µεταβατική περίοδος, η περίοδος από την έναρξη 

ισχύος του νόµου µέχρι την 30η Ιουνίου 2013 και περιλαµβάνονται ειδικότερες διατάξεις 

που θα ισχύουν κατά την περίοδο αυτή αλλά και για περίοδο 10 ετών από τη λήξη αυτής. 

Αναλυτικά:  

 Μέσα σε 10 έτη από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου. δηλ. µέχρι την 30η 

Ιουνίου 2023, όλες οι λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν 

Άδεια Οδικών Μεταφορών, να έχουν δηλαδή αδειοδοτηθεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

νόµου αυτού. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, οι άδειες Φ∆Χ που έχουν εκδοθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου εξακολουθούν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής 

τους, χωρίς να απαιτείται για παράδειγµα υποχρεωτικά η ένταξή τους σε εταιρίες του 

άρθρου 3. Μετά την παρέλευση ωστόσο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου σε 

περίπτωση µεταβίβασή τους οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατα 

µε νεώτερης τεχνολογίας, εκποµπών τουλάχιστον EURO IV.  
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 Κατηγορίες εµπορευµατικών µεταφορών:  Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής 

περιόδου θα ισχύουν δύο επιπλέον ήδη εµπορευµατικών µεταφορών, πέραν αυτών του 

άρθρου 2 (Εθνικές και ∆ιεθνείς), οι Νοµαρχιακές και οι Ειδικές µεταφορές καυσίµων. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει για τις εταιρίες που θα συστήνονται µε τις διατάξεις του 

νόµου αυτού καθώς και για τις χορηγούµενες άδειες Φ∆Χ.  Μετά το πέρας της µεταβατικής 

περιόδου, οι εταιρίες που έχουν το δικαίωµα να διενεργούν διεθνείς µεταφορές θα 

µπορούν να εκτελούν και εθνικές.  Τα Φ∆Χ  Νοµαρχιακών µεταφορών µετά το πέρας της 

µεταβατικής περιόδου µετατρέπονται  σε Φ∆Χ Εθνικών µεταφορών (θα διενεργούν δηλ. και 

εθνικές µεταφορές). 

 Τα Φ∆Χ  που θα χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου 

(κατηγορίας υγρών καυσίµων –θερµής ασφάλτου,  νοµαρχιακών µεταφορών,  εθνικών ή 

διεθνών µεταφορών) διατηρούν την κατηγοριοποίηση µέχρι το πέρας της µεταβατικής 

περιόδου. Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα χαρακτηρίζονται ως Εθνικών ή ∆ιεθνών 

µεταφορών ανάλογα µε την επιχείρηση στην οποία αυτά είναι ενταγµένα.  

 Στο σκοπό µιας µεταφορικής επιχείρησης  είναι δυνατό να περιλαµβάνονται 

διάφορα είδη µεταφορών, είτε αναφορικά µε τα µεταφερόµενα είδη π.χ µεταφορές 

ευαλλοίωτων, µεταφορές υγρών καυσίµων, αυτοκινήτων είτε αναφορικά µε τα γεωγραφικά 

όρια διενέργειας µεταφορών (εθνικές, διεθνείς, νοµαρχιακές). Ευνόητο θεωρείται ότι τόσο 

για τη µεταφορική επιχείρηση, όσο και για τα ΦΧ∆ πρέπει να πληρούνται οι ειδικότερες 

προϋποθέσεις ανάλογα µε το είδος της µεταφοράς π.χ προϋποθέσεις της συµφωνίας ATP, 

ADR κλπ. 

 Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις που  προβλέπουν τη µεταφορά προϊόντων µε 

συγκεκριµένο είδος φορτηγού (ειδικοποιηµένο)  εξακολουθούν να ισχύουν.  

 Επίσης τα κυκλοφορούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου  Φ∆Χ που έχουν το 

δικαίωµα διενέργειας εθνικών και διεθνών  µεταφορών σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 

15 του ν.1959/91 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2801/2000 ( βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών 

τροφίµων, βυτιοφόρα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, µεταφοράς αυτοκινήτων), 

καθώς και σύµφωνα µε τις Β1/47687/4331/2006 υ.α (Φ∆Χ αυτοκίνητα µεταφοράς 

εµπορευµατοκιβωτίων) και Γ10/26595/2201/2008 υ.α (Φ∆Χ µεταφοράς ζώντων ζώων)  

εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωµα αυτό (άρθρο 14 παρ. 3) κατά τη διάρκεια της 

µεταβατικής περιόδου, ενώ στη συνέχεια σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 το σχετικό 

δικαίωµα παρέχεται σε όλες τις εταιρίες διεθνών µεταφορών.       

 ∆ιευκρινίζεται ότι ο περιορισµός της µετατροπής των Φ∆Χ λοιπών κατηγοριών 

στην κατηγορία υγρών καυσίµων- θερµής ασφάλτου σύµφωνα µε την  Φ1/330/15/1979 

υ.α.  εξακολουθεί να ισχύει κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. 

 Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 14 ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την 

καταβολή της εισφοράς για τη χορήγηση Φ∆Χ σύµφωνα µε άρθρα 4 και 5. Η εισφορά 
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µειώνεται σταδιακά µέχρι το 2013. Η βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. περί καταβολής  της εισφοράς 

υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας πριν από 

την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 .   

 Στην παράγραφο 9 προβλέπεται η χορήγηση µέχρι τριών ρυµουλκούµενων ανά 

ρυµουλκό που είναι ενταγµένο σε µεταφορικές εταιρίες. 

 Στις παραγράφους 10, 11, και 12 του άρθρου προβλέπεται η έκδοση υπουργικών 

αποφάσεων για την εφαρµογή του νόµου. 

 Με το άρθρο 15  καταργούνται οι διατάξεις του ν.383/76, οι αποφάσεις κοµίστρου 

και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του  ν.383/76, εφόσον 

έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ενώ µε το άρθρο 18 ορίζεται ότι ο 

νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πρόσθετα διευκρινίζονται τα εξής: 

 Από την έναρξη ισχύος του νόµου η χορήγηση νέων Φ∆Χ επιτρέπεται σύµφωνα 

µε τους όρους αυτού, συνεπώς η Β3/30129/2476/2005 απόφαση παύει να ισχύει για τη 

χορήγηση νέων Φ∆Χ  βυτιοφόρων µεταφοράς λυµάτων.  

 Οι κατηγορίες Φ∆Χ που µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 

του νόµου, και για τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, είναι: Εθνικών Μεταφορών, 

∆ιεθνών Μεταφορών, Ειδικών Μεταφορών Καυσίµων, Νοµαρχιακών Μεταφορών. Τα Φ∆Χ 

αυτά µπορούν να µετατάσσονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την 

εταιρία,  από την µία κατηγορία σε άλλη ελεύθερα εκτός της ειδικής κατηγορίας των 

καυσίµων κατά τη διάρκεια της µεταβατικής  περιόδου.  

 

 

   
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

       ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
  
 
 

∆ΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ: νόµος 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α) µε Α∆Α: 4ΙΚ81-Ο 
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Πίνακας ∆ιανοµήςΠίνακας ∆ιανοµήςΠίνακας ∆ιανοµήςΠίνακας ∆ιανοµής    
 

  
1. Όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της ΧώραςΌλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της ΧώραςΌλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της ΧώραςΌλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας    
 ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία  
  
 2. Υπουργείο ΟικονοµικώνΥπουργείο ΟικονοµικώνΥπουργείο ΟικονοµικώνΥπουργείο Οικονοµικών    
 - Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων 

Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα 101 84 
 - ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184 
 - ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα 10672 
 - ∆ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα 10184  
 - ∆ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184 
 - ∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184 
  
3. Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης     
 - Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181 
 - ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 10181 
  
4. Σώµα ΕπιθεωρηΣώµα ΕπιθεωρηΣώµα ΕπιθεωρηΣώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύωντών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύωντών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύωντών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων    
 Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα 10191  
     

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 

 ∆ιεύθυνση: Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κοµοτηνή 
Τηλέφωνο: 2531352100,101 
Φαξ: 2531022483 
  
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Τάκη Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, 54008 Καλαµαριά Θεσσαλονίκη 
 Τηλέφωνο: 2313 309 101 
 Φαξ: 2310 422 590 
  
3. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη 
 Τηλέφωνο: 2461350111 
 Φαξ: 2461350120 
  
4. Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, ΛΑΡΙΣΑ 
 Τηλέφωνο: 2413 503501 
 Φαξ: 2410 552651 
  
5. Περιφέρεια Ηπείρου 
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
 Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα 
 Τηλέφωνο: 2651360301 
 Φαξ: 2651360304 
  
6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
 Υψηλάντη 1 Λαµία 35100 
 Τηλέφωνο: 22310 32422 
 Φαξ:22310-39622 
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7. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

 Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 69 Τ.Κ. 26442 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2610 465801,2  
 Φαξ: 2610 421799  
  
  
8. Περιφέρεια Αττικής 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα 
 Τηλέφωνο: 2106709602  
 Φαξ: 2106709700 
  
9. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
 Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22100 
 Τηλέφωνο: 2710233200 
  Φαξ: 2710232383 
  
10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
 Π. Κουντουριώτου 77, 81100 Μυτιλήνη 
 Τηλέφωνο: 2251350800 
 Φαξ: 2251352014 
  
11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Επτανήσου 35 84100 Σύρος 
 Τηλέφωνο: 2281360214 
 Φαξ: 2281085090 
  

12. Περιφέρεια Κρήτης 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο 
 Τηλέφωνο: 2813404102 
 Φαξ: 2810244520 
  

 
13. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
 Αλυκές Ποταµού Κέρκυρα 49100 
 Τηλέφωνο: 2661361501 
 Φαξ: 2661044424 
    
    

 Κοινοποίηση για ενηµέρωσηΚοινοποίηση για ενηµέρωσηΚοινοποίηση για ενηµέρωσηΚοινοποίηση για ενηµέρωση    
 - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 

11144  
  - Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς  4 Αθήνα 10431 
 - Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ∆Χ του Ν∆ 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς 
 - Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Σερβίων 16 & Λ. 

Αθηνών 27, Αθήνα Τ.Κ. 10447 
 - Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας - 

Θράκης "Ο Φίλιππος", 26
ης
 Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη 54642 

 - Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων ∆Χ Μεταφοράς Υγρών καυσίµων και 
Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ 12462 

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6



                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  Α∆Α: 

 10 

 - Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆Χ, Μαίζωνος 45, 
Πάτρα 

 - Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής  
 - Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και ∆υτικής 

Μακεδονίας,  
 - Οµοσπονδία Φ∆Χ Βορείου Ελλάδος, faxfaxfaxfax. 2431030440. 2431030440. 2431030440. 2431030440    
 Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ 12137 Περιστέρι Αττικής 
 Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ∆ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 

3
ο
 ΧΛΜ Π.Ε.Ο.  Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, ΤΚ  60100 ΤΘ  97 

  
 Εσωτερική διανοµήΕσωτερική διανοµήΕσωτερική διανοµήΕσωτερική διανοµή    
 Γραφείο Υπουργού 

Γραφείο Τύπου 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 
Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών 
∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2)  
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