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ΟΕΜΑ :Χορήγηση των κοινοτικών αδειών (ΕΟΚ) 881/92 και των βεβαιώσεων 
οδηγών (ΕΟΚ) 484/2002.
ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ. Φ438/9606/1631/20-3-1997 εγκύκλιος περί έκδοσης και
χορήγησης κοινοτικών αδειών σύμφωνα με τον κοιν. καν. (ΕΟΚ) 881/92.
β. Η αριθμ. Φ438/37256/6157/23-12-1997 εγκύκλιος του ΥΠ.Μ.Ε
γ. Η αριθμ. Φ438/2061/407/23-1-2008 εγκύκλιος του ΥΠ.Μ.Ε
δ. Η αριθμ. Φ438/17793/1581/1 -4-2003 εγκύκλιος περί έκδοσης βεβαίωσης οδηγού
σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό (ΕΟΚ) 484/2002.

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τον έλεγχο των 
κοινοτικών αδειών (ΕΟΚ) 881/92, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις Δ/νσεις 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α, σε μεταφορικές εταιρείες του ν. 383/76, με 
τη μορφή ΙΜΕ/ΕΠΕ, από τις Ελεγκτικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην συγκεκριμένη μορφή εταιρείας, η οποία 
δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
γίνει κατανοητός, από τις ελεγκτικές αρχές των Κ-Μ, ο τρόπος με τον οποίο έχουν 
εισφερθεί τα ΦΔΧ αυτ/τα σε αυτές. Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά 
παρόμοια προβλήματα, και για την εύρυθμη διενέργεια των διεθνών οδικών 
μεταφορών, παρακαλούμε όπως χορηγείτε τις κοινοτικές άδειες του Κοιν. 
Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 καθώς και τις βεβαιώσεις οδηγών (ΕΟΚ) 484/2002, ως 
εξής :

• Στο σημείο (2) της πρωτότυπης άδειας (μπλε) καθώς και του ακριβούς 
αντιγράφου της (γαλάζιου) θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη 
του ΦΔΧ οχήματος (ονοματεπώνυμο ), όπως και η πλήρης διεύθυνση του 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Στο σημείο των επιμέρους παρατηρήσεων των κοινοτικών αδειών 
(πρωτοτύπων και αντιγράφων ) θα τοποθετείται σφραγίδα της Υπηρεσίας 
στην οποία θα αναφέρεται η εταιρεία στην οποία είναι ενταγμένο κατά χρήση 
και εκμετάλλευση το ΦΔΧ όχημα. Συγκεκριμένα η σφραγίδα στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα, θα αναφέρει : « Το αριθμ. κυκλ. ΙΑΕ ........  είναι
ενταγμένο κατά χρήση και εκμετάλλευση στη μεταφορική επιχείρηση...........
ΙΜΕ/ΕΠΕ» - « ΤΙίθ Ιοιτγ ννίίΜ Γβ9ίδΐΓ3ίίοη πυιπόθΓ ΙΑ Ε ............ όθΙοη95 Ιο ΙΜθ
................................................  ίΓ3Π5ρθΓΐ 00Γηρ3ηγ ».
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Ως εκ τούτου η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του ΦΔΧ οχήματος στο 
αριστερό σημείο του ακριβούς αντιγράφου (γαλάζιου εντύπου) δεν θα 
αναγράφεται πλέον.

• Η νέα αυτή συμπλήρωση των κοινοτικών αδειών θα έχει εφαρμογή και στην 
έκδοση των βεβαιώσεων οδηγών (ΕΟΚ) 484/2002 . Αναλυτικά στο σημείο (2) 
της άδειας (ροζ) θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ΦΔΧ 
οχήματος (ονοματεπώνυμο) καθώς και η διεύθυνση του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα.
Στο σημείο των ειδικών παρατηρήσεων των αδειών θα αναγράφονται στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης, στην 
οποία είναι ενταγμένο κατά χρήση και εκμετάλλευση το ΦΔΧ : « Το αριθμ.
κυκλ. ΙΑΕ ......... είναι ενταγμένο κατά χρήση και εκμετάλλευση στη
μεταφορική επιχείρηση ...........................  ΙΜΕ/ΕΠΕ » - « ΤΙίθ Ιοιτγ ννϊΐίι
ΓΘ9ί5ίΓ3ΐίοπ ηυπΊββΓ ΙΑΕ ............ 6βΙοη93 ίο Ιίΐθ
.......................................... ΐΓ3Π5ρθΐ1 ΟΟΓηρδηγ».

• Κατά τα λοιπά η συμπλήρωση των υπόψη κοινοτικών αδειών παραμένει η 
ίδια, βάσει των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων .

• Δεν υπάρχει καμία επίσης αλλαγή στη χορήγηση των Κοινοτικών αδειών, 
που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ή σε εταιρείες στις οποίες έχει 
εισφερθεί η κυριότητα των ΦΔΧ αυτ/των (Α.Ε, ΕΠΕ, ΟΕ, κ.λ.π.)

• Η νέα αυτή ρύθμιση της χορήγησης των κοινοτικών αδειών θα ισχύσει 
από 1-1-2009.
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