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ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του
οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και της 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».
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το υπ' αριθμ. 346/2001 (Α' 233)
Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 Ε.Κ. και 98/76 Ε.Κ. του Συμβουλίου «περί
προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και
της 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».
Με τις διατάξεις αυτές τίθενται κοινοί κανόνες και αυξημένες απαιτήσεις πρόσβασης
στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα (επιβατών και εμπορευμάτων) καθώς και
διαδικασίες ελέγχου των μεταφορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
Άρθρο 2 Καθορίζονται οι ορισμοί για την εφαρμογή του προαναφερομένου Π.Δ/τος.
Άρθρο 3 Καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εισόδου στο Επάγγελμα του
οδικού μεταφορέα των νέων επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) και
χορήγησης των αδειών άσκησης του επαγγέλματος αυτού (επιβατών ή
εμπορευμάτων).
Οι προϋποθέσεις αυτές συνίστανται στην παροχή εχεγγύων αξιοπιστίας και στην
ύπαρξη κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας και επαγγελματικής επάρκειας των
μεταφορικών επιχειρήσεων, που αποδεικνύονται όπως παρακάτω:
I. Φυσικά πρόσωπα
1. Για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα (επιβατών ή εμπορευμάτων) υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με βάση
τον τόπο της κατοικίας ή της κανονικής διαμονής του, που συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν
έχει καταδικασθεί για τα αδικήματα και τις παραβάσεις, όπως καθορίζονται με την
παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε
πτώχευση και δεν έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος
του οδικού μεταφορέα, καθώς και ότι δεν έχει στην κυριότητα του άλλο λεωφορείο ή
φορτηγό, κατά πλήρες δικαίωμα ή κατ' ιδανικό μερίδιο πλην αυτού ή αυτών που
προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία με την είσοδο στο επάγγελμα.

γ. Βεβαίωση ή εγγύηση Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ότι ο αιτών διαθέτει
κεφάλαιο και αποθεματικό τουλάχιστον 9000 ευρώ όταν θα χρησιμοποιεί ένα όχημα
και 5000 ευρώ για κάθε πρόσθετο (όχημα).
δ. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.
Το πιστοποιητικό χορηγείται από την περιφέρεια στον ενδιαφερόμενο, έπειτα από
παρακολούθηση μαθημάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία
και μόνο μεταφορική επιχείρηση.
2. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει την προϋπόθεση αυτή τότε μπορεί να
ορίσει άλλο πρόσωπο για να διευθύνει μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές
δραστηριότητες της επιχείρησης του, υποβάλλοντας επί πλέον:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι «τις μεταφορικές
δραστηριότητες της επιχείρησης μου θα διευθύνει μόνιμα και πραγματικά ο ή η
…………………….. κάτοχος του αριθμ. ………………….. πιστοποιητικού
επαγγελματικής επάρκειας.
β. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας του παραπάνω προσώπου και
γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' από το οποίο να προκύπτει ότι το πρόσωπο
που ορίσθηκε δεν έχει καταδικασθεί για τα αδικήματα και τις παραβάσεις όπως
καθορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
ΙΙ. Νομικά Πρόσωπα
1. Για να αποκτήσει ένα νομικό πρόσωπο άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα, υποβάλλεται σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Ν.Α. με βάσει τον τόπο της έδρας της επιχείρησης που συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' του προσώπου ή των προσώπων που
διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι το ή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καταδικασθεί για τα
αδικήματα και τις παραβάσεις, που καθορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου
αυτού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ή των παραπάνω προσώπων (που
διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης)
ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχουν κηρυχθεί ακατάλληλοι για την
άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση δεν έχει άλλο λεωφορείο ή
φορτηγό κατά πλήρες δικαίωμα ή κατ' ιδανικό μερίδιο πλην αυτού ή αυτών που
προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία με την είσοδο στο επάγγελμα.
ε. Βεβαίωση ή εγγύηση Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ότι η επιχείρηση
διαθέτει στο όνομα του νομικού προσώπου κεφάλαιο και από θεματικό τουλάχιστον
9000 ευρώ όταν θα χρησιμοποιεί ένα όχημα και 5000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα.
στ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας του ή των προσώπων που διευθύνουν
μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

2. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις
μεταφορικές δραστηριότητες της Επιχείρησης, είναι αυτά που ορίζονται σύμφωνα με
τις καταστατικές διατάξεις. Σε περίπτωση ορισμού τρίτου προσώπου, μέλους ή
μετόχου του νομικού προσώπου ή μη, για τον ίδιο σκοπό, αυτό γίνεται με πράξη
ανάθεσης από το ή τα αρμόδια όργανα του νομικού προσώπου εφόσον η δυνατότητα
αυτή (της ανάθεσης) προβλέπεται από το καταστατικό, (σχετική γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
286/2001).
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και η πράξη ανάθεσης ή επικυρωμένο αντίγραφο
της.
3. Οι χορηγούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών ή
εμπορευμάτων Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών, ανάλογα, είναι πενταετούς ισχύος
και ανανεώνονται κάθε πέντε (5) χρόνια εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
4. Στις επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου αυτού, το σχετικό αίτημα απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση του
οικείου νομάρχη.
5. Μέχρι να εκτυπωθούν και να διατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα νέου τύπου
έντυπα των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας και των αδειών άσκησης
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, θα χορηγούνται τα υπάρχοντα, στα οποία θα
αναγράφεται το νέο π.δ/γμα (π.δ. 346/2001), καθώς και την ημερομηνία λήξης της
πενταετίας στα έντυπα των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
ΙΜΕ- ΕΠΕ
Στην περίπτωση των ΙΜΕ- ΕΠΕ κάθε εταίρος πρέπει να έχει άδεια οδικού μεταφορέα
εμπορευμάτων. Εκδίδεται ωστόσο άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα, και στο όνομα της
ΙΜΕ – ΕΠΕ.
ΚΤΕΛ
Στην περίπτωση των ΚΤΕΛ κάθε μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να έχει
άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών. Εκδίδεται ωστόσο άδεια και στο νομικό πρόσωπο
του ΚΤΕΛ.
Άρθρο 4 Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις
α. Προσωρινής λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων λόγω θανάτου του μεταφορέα
ή φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του, ή λόγω μεταβίβασης με σύσταση
δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής κλπ. στο ή στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 2 του ν.δ. 4278/62 και του άρθρου 1 του ν.δ. 1061/71, καθώς
και η υποχρέωση απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού
μεταφορέα από τα πρόσωπα αυτά μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους δυναμένη να
παραταθεί αιτιολογημένα για άλλους έξι (6) μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη.
β. Προσωρινής λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων λόγω θανάτου του προσώπου
που είχε ορισθεί να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, ή
φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του ή λύσης της σχέσης του με την
επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και η υποχρέωση αντικατάστασης του
προσώπου αυτού με άλλο που να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 3 του υπ' όψη π.δ/τος, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, που χορηγείται
όπως παραπάνω.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η τασσομένη ως άνω προθεσμία (περιπτώσεις α
και β) το δικαίωμα δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ιδιοκτησίας της
επιχείρησης ανακαλείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Δικαιώματα που μέχρι τη λήψη της παρούσας αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες διατάξεις (ν.δ. 4278/62 και ν.δ. 1061/71) από ανήλικα πρόσωπα
δεν ανακαλούνται μέχρι την ενηλικίωση τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να
αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου
3.
Είναι δυνατή η μεταβίβαση λεωφορείων ή φορτηγών Δ.Χ. των επιχειρήσεων κατά τη
διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας τους σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.
Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας επιστρέφεται στον κάτοχο του με τη
λύση της σχέσης του με την μεταφορική επιχείρηση.
Άρθρο 5 Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι κατηγορίες των φορτηγών δημόσιας
χρήσης για τις οποίες οι ρυθμίσεις του π.δ. αυτού δεν εφαρμόζονται.
Άρθρο 6 Αναφέρεται σε προσαρμογή των ορισμών της κείμενης νομοθεσίας
(επαγγελματίας αυτοκινητιστής, κ.λπ.).
Άρθρο 7 Στο άρθρο αυτό αναφέρονται μεταβατικές διατάξεις για τις λειτουργούσες
επιχειρήσεις, προϋποθέσεις ελέγχου αυτών και διαδικασίες αφαίρεσης των αδειών
άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, από λήψεως της παρούσας οι αρμόδιες
υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι υποχρεωμένες σε κάθε μεταβολή επί
της αδείας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. ή Λ.Δ.Χ. (πχ. αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών) να
προβαίνουν, προηγουμένως, στην αντικατάσταση της άδειας άσκησης επαγγέλματος
του μεταφορέα, εφόσον αποδείξει ότι πληροί τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις με
νέα άδεια πενταετούς ισχύος. Μετά τη χορήγηση της νέας άδειας οι υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών δε θα προβαίνουν για τις παραπάνω μεταβολές στον
επανέλεγχο των προϋποθέσεων.
Ειδικότερα θα χορηγείται νέα άδεια οδικού μεταφορέα:
α. στις επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα μέχρι 1.1.1984, εφόσον
βεβαιώνεται από τα στοιχεία του φακέλου που τηρείται στην υπηρεσία σας ή σε άλλη
ότι εξακολουθούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την
υποχρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3
(αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια, επαγγελματική επάρκεια).
β. στις επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα από την 1.1.1984 μέχρι και την
1.1.1990, εφόσον βεβαιώνεται, όπως παραπάνω, ότι εξακολουθούν να λειτουργούν.
Οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι
πληρούν την προϋπόθεση της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (οικονομική
επιφάνεια).
γ. στις επιχειρήσεις που εισήλθαν στο επάγγελμα μετά την 1.1.1990, εφόσον
βεβαιώνεται ομοίως ότι εξακολουθούν να λειτουργούν.
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 3 (αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια, επαγγελματική επάρκεια). Ειδικά

κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται η
προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας, επιτρέπεται η απόδειξη της προϋπόθεσης
αυτής να γίνει μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία ελέγχου, που
χορηγείται με απόφαση του οικείου νομάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 7.
Οι παλαιές άδειες άσκησης επαγγέλματος ακυρώνονται και τηρούνται στο φάκελο
του μεταφορέα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις αυτές, όσο και για τις νέες που εισέρχονται
στο επάγγελμα, η άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα αφαιρείται με
αιτιολογημένη απόφαση του οικείου νομάρχη.
Σε περίπτωση που μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία
αφαίρεσης της ως άνω άδειας δεν χωρίσει μεταβίβαση των δημόσιας χρήσης
αυτοκινήτων, που έχουν στο όνομά τους, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, το δικαίωμα δημόσιας χρήσης του ή των
αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του οδικού μεταφορέα ανακαλείται οριστικά.
Μετά τη χορήγηση της νέας άδειας 5ετούς ισχύος και σε περίπτωση θέσεως σε
κυκλοφορία πρόσθετων οχημάτων από μία μεταφορική επιχείρηση μέσα στο
διάστημα αυτό, θα προσκομίζεται η προβλεπόμενη βεβαίωση οικονομικής επιφάνειας
για κάθε επιπλέον τιθέμενο σε κυκλοφορία Δ.Χ όχημα.
Άρθρο 8 Με το άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση τήρησης μητρώου των
μεταφορέων από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. και των
κατόχων πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας από τις Περιφέρειες, η
υποχρέωση ενημέρωσης κάθε μήνα της Δ/νσης Πληροφορικής του ΥΠ.Μ.Ε. για τη
χορήγηση των παραπάνω στοιχείων ή μεταβολής αυτών, καθώς και η διαδικασία
έκδοσης αντιγράφων λόγω φθοράς ή απώλειας από τις εκδούσες αρχές.
Ειδικά για την έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι το
πιστοποιητικό του ενδιαφερόμενου που έχει απολεσθεί δεν χρησιμοποιείται σε καμία
μεταφορική επιχείρηση και ότι σε περίπτωση ανεύρεσης του πρωτοτύπου,
υποχρεούται στην επιστροφή του αντιγράφου στην υπηρεσία που το εξέδωσε.
Άρθρο 9 Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής απόφασης με την
οποία θα καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις συγγραφής εγχειριδίου και κατάρτισης
ερωτηματολογίων πολλαπλών ερωτήσεων και με μελέτες περιπτώσεων από επιτροπή
που θα συσταθεί, για τους υποψηφίους οδικούς μεταφορείς.
Μέχρι εκδόσεως αυτών η εκπαίδευση και η εξέταση των υποψηφίων θα διενεργείται
σύμφωνα με τα μέχρι, σήμερα ισχύοντα.
ΜΕΡΟΣ Β' του π.δ. 346/2001
Το μέρος αυτό αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων. Ειδικότερα, με τα άρθρα 10 έως και 14, προβλέπεται η ελεύθερη
εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια φυσικών ή νομικών προσώπων προέλευσης
χωρών της Ε.Ε. και καθορίζονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του πιστοποιητικού
αξιοπιστίας, απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας και αναγνώρισης του

πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία
αναγνώρισης αυτών.
Με το άρθρο 15 καταργούνται τα π.δ/τα 57/1989 (Α' 28), 294/91 (Α' 103), 206/1989
(Α' 97), π.δ. 586/88 (Α' 14) και π.δ. 211/91 (Α' 79).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

