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Θέμα: Κανονισμός 1071/2009 -- Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών-ανάκληση άδειας 
οδικού μεταφορέα- µέγιστο χρονικό διάστηµα προσωρινής λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης- απόδειξη 
της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας

Σχετ: α) Η με  Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 (Α∆Α 45621-ΠΓΞ) εγκύκλιος  

β) Η με  αριθμ. Β1/8534/625/6-3-2014 (ΒΙΚ31-4ΞΑ) εγκύκλιος

 γ) Η με  αριθμ Β1/2261/53/13-02-2018 εγκύκλιος

δ) Η με  αριθμ  87998/04-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΡ7465ΧΘΞ-Κ5Φ) εγκύκλιος 

ε)Η με αριθμ. πρωτ. Β1/οικ.14717/450 /28-02-2021 εγκύκλιος

Κατόπιν ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, πολιτών , διευκρινίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού 1071/09   όσον αφορά στην απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας  και 
την έκδοση και ανάκληση της άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Καν. 1071/2009, για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας  
προβλέπονται ως αποδεικτικά στοιχεία,  εκτός από :

α)την κατάθεση 9000 ευρώ για το πρώτο λεωφορείο και 5000 για κάθε επόμενο σε λογαριασμό τράπεζας 

και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

β)   εγγυητική  επιστολή τραπέζης η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή  γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου    Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα 
αναφερόμενα στο α)

γ) ετήσιοι λογαριασμοί της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένοι από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, 
από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο  και αποθεματικό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά
του α)

δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό οργανισμό που δραστηριοποιείται νόμιμα 
στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό του α).



 

2. Όταν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού 
μεταφορέα επιβατών, έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της πενταετίας, για παράδειγμα το ασφαλιστήριο επαγγελματικής 
ευθύνης, το μισθωτήριο της έδρας ή η σύμβαση με τον διαχειριστή μεταφορών, η άδεια οδικού μεταφορέα εκδίδεται με 
πενταετή διάρκεια αλλά ο κάτοχός της υποχρεούται, πριν από τη λήξη του δικαιολογητικού, να το ανανεώσει. Η 
περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών παρακολουθεί την ισχύ των δικαιολογητικών, όταν είναι μικρότερη της πενταετίας. 
Επίσης, με αφορμή κάθε μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας ΛΔΧ, η υπηρεσία ελέγχει εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά 
της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει και, σε καταφατική περίπτωση, ζητά την ανανέωση του συγκεκριμένου 
δικαιολογητικού. 

Η ανανέωση του δικαιολογητικού είναι προϋπόθεση και για την μεταβολή που ζητήθηκε.

3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα δικαιολογητικό της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει χωρίς να 
αντικατασταθεί/ανανεωθεί, ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας καλώντας τον να αποδείξει εκ νέου την συγκεκριμένη 
προϋπόθεση του κανονισμού 1071/2009, τάσσοντας γι’ αυτό εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δύο μηνών. Εάν από αυτή τη διερευνητική διαδικασία αποδειχθεί ότι πράγματι δεν πληρούται πλέον η συγκεκριμένη 
προϋπόθεση, η υπηρεσία εφαρμόζει το άρθρου 13 του Κανονισµού 1071/2009 (διαδικαία αναστολής και ανάκλησης 
αδείας άσκησης του επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα):

«Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει, ότι δεν πληρούνται πλέον µία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις για την έκδοση της 
άδειας οδικού µεταφορέα, τάσσει την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κανονισµού 1071/2009 
προθεσµία για να τακτοποιήσει την κατάστασή της. 

4. Με τις διατάξεις δηλαδή του άρθρου 13 του Κανονισµού 1071/2009, έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του π.δ 
346/2001 αναφορικά µε το µέγιστο χρονικό διάστηµα προσωρινής λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης. Για τη 
λειτουργία της µεταφορικής επιχείρησης στο διάστηµα αυτό εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του π.δ 346/2001 (Προσωρινή λειτουργία µεταφορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το  κεφάλαιο
∆ της αριθµ. πρωτ. Β4/55881/5940/5-12-2011 εγκυκλίου (Α∆Α 45621-ΠΓΞ)). Σε περίπτωση µη πλήρωσης των 
προϋποθέσεων από τη µεταφορική επιχείρηση στο διάστηµα της προσωρινής λειτουργίας η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
ανακαλείται µε απόφαση του ίδιου οργάνου , και επίσης ανακαλείται το «δικαίωµα» κυκλοφορίας του Λεωφορείου 
∆ηµοσίας Χρήσης. Η ανάκληση του «δικαιώµατος» είναι οριστική.

5. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσµενές µέτρο της ∆ιοίκησης, οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή της 
ανωτέρω νοµοθεσίας πρέπει: i. Στην απόφαση προσωρινής λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης να αναγράφουν τις 
συνέπειες της µη πλήρωσης των προϋποθέσεων που εκλείπουν (ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλµατος και 
«δικαιώµατος» Λ∆Χ αυτ/του). ii. Πριν την πράξη ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και του «δικαιώµατος» 
Λ∆Χ αυτ/του σε κάθε περίπτωση, κατά αναλογική εφαρµογή του άρθρου 6 του Κ.∆.∆/σίας (προηγούµενη ακρόαση του 
ενδιαφερόµενου), να καλούν τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου και να ελέγχουν τυχόν 
πλήρωση των προϋποθέσεων που εξέλιπαν. Το τυχόν υιοθετούµενο µέτρο της ανάκλησης πρέπει να λαµβάνεται είτε µετά 
την ακρόαση του ενδιαφερόµενου είτε µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας προς ακρόαση/απάντηση του 
ενδιαφερόµενου. Παρακαλούµε για την εφαρµογή των ανωτέρω.

 Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών

Ανδρέας Πολάκις



Πίνακας Διανομής

 Αποδέκτες για ενέργεια

 Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας

Για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών αρμοδιότητάς τους

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)

Πατησίων 351, 11144 Αθήνα

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους

ΓΕΠΟΕΤ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΊΟΥ 57,    1ος όροφος , τ.κ. 10564  -   ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210 9245120, 9245574,3211510,9245479  

Fax: 210 9245153

Email:  info@poet.gr

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους

O.TO.BE. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)

ΤΕΡΤΣΕΤΗ 6     τ.κ. 54630   - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       

Τηλ: 2310 533069 

Fax: 2310 547024                       

Email:  otobe.hellas@gmail.com/

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους

Π.Ο.Α.Υ.Σ.(Πανελλ. Ομοσπ. Αυτ. Υπερ. Συγκοινωνιών)        

Τηλ: 210 522 5656, Fax: 210 522 5892
e-mail: mail@poays.gr

 Πειραιώς 4. τ.κ. 10431  ΑΘΗΝΑ

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους

Π.Ο.Α.Σ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών)

 poas@poas.gr

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους

Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, , Γενικό Διευθυντή 
Μεταφορών, Υπηρεσία Υποστήριξης Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, 
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών


