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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 

 

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος μας αριθ. Β4/55881/5940/5-12-2011 (ΑΔΑ: 45621 - ΠΓΞ) 

 

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, διευκρινίζουμε, συμπληρωματικά, τα 

ακόλουθα σε ότι αφορά ειδικά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του 

οδικού μεταφορέα επιβατών:  

 

α) Προϋπόθεση ύπαρξης εγκατάστασης 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, η εγκατάσταση 

συνδέεται με το χώρο όπου τηρούνται τα βασικά έγγραφα της επιχείρησης, όπως τα 

λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού και τα στοιχεία σχετικά 

με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Ως εκ τούτου, για την 

πλήρωση της απαίτησης της ύπαρξης σταθερού και πραγματικού τόπου 

εγκατάστασης, στην περίπτωση οδικών μεταφορέων επιβατών που κατέχουν 

λεωφορείο δημόσιας χρήσης ενταγμένο (εκμισθωμένο) σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, ως 

εγκατάσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί και η έδρα της αντίστοιχης ΚΤΈΛ Α.Ε. ή 

ΚΤΈΛ, εφόσον τηρούνται εκεί τα προαναφερθέντα έγγραφα της επιχείρησης και το 

γεγονός αυτό βεβαιώνεται από την ίδια την ΚΤΕΛ Α. Ε. ή ΚΤΈΛ. 

Είναι ευνόητο ότι η εγκατάσταση (γραφείο / κατοικία ή άλλη) θα μπορούσε να 

βεβαιωθεί με βάση έγγραφο αρμόδιας αρχής, όπως της οικείας Δ.Ο.Υ. ή της 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟ.Τ. για την περίπτωση των 

τουριστικών γραφείων & Τ.ΕΟ.Μ. 

 

β) Προϋπόθεση κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας (αφορά και στους μεταφορείς 

εμπορευμάτων) 

Όπως σαφώς αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα ταυ κεφαλαίου Β της αριθ. 

Β4/55881/5940/5-12-2011 εγκυκλίου, για την απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής 

επιφάνειας εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην Β-

66272/6175/24-12-2001 εγκύκλιο (εφαρμογής του π.δ. 346/2001). Επομένως η 

κατάλληλη οικονομική επιφάνεια μπορεί να αποδειχθεί είτε με βεβαίωση είτε με 

εγγύηση τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ότι ο αιτών την έκδοση άδειας 

οδικού μεταφορέα επιβατών διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό στο κατάλληλο ύψος 

(9.000 € για το πρώτο όχημα συν 5.000 € για κάθε επόμενο όχημα). 

Η απόδειξη, βέβαια, της οικονομικής επιφάνειας μπορεί να γίνει εναλλακτικά και με 

βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης εφόσον αυτοί έχουν 

ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή. 
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