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ΣΧΕΤ.: Η με αρ. Γ5/43661/3956/7-8-2002 Εγκύκλιος

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1010/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Ν. 
2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46) επιτρέπεται ελληνικό ρυμουλκό να έλκει αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή 
επικαθήμενα από τα λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της Χώρας προς το εσωτερικό της 
και αντίστροφα εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού του άρθρου.

Με την σχετική εγκύκλιο (συνημμένη) είχαν καθοριστεί για τη διευκόλυνση των οργάνων ελέγχου ο τύπος 
και το αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου και καταρτίζεται μεταξύ της αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης και της ελληνικής μεταφορικής 
επιχείρησης ή του μεμονωμένου μεταφορέα για το έργο της έλξης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και κατόπιν προβλημάτων που παρατηρήθηκαν σε περιπτώσεις 
ανάθεσης του έργου έλξης περισσότερων αλλοδαπών ρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων, διευκρινίζεται ότι 
δεν απαιτείται χωριστή σύμβαση έργου για κάθε ένα αλλοδαπό όχημα αλλά η σύιιβαση έργου μπορεί να 
αφορά περισσότερα του ενόο αλλοδαπά οτήιιατα και να προβλέπει ωο έργο την έλζτι οποιουδήποτε από 
αυτά από την ελληνική μεταφορική επιγείοηση. Αυτονόητο είναι ότι η σύμβαση θα πρέπει να περιέχει τα 
αναγκαία στοιχεία για την εξατομίκε\>ση κάθε ενός οχήματος, ενώ οι όροι του νόμου 0α πρέπει να 
πληρούνται σε κάθε συγκεκριμένη μεταφορά που πραγματοποιείται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜ. ΠΛΑΤΗΣ
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ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έλξη αλλοδαπών ρυμουλκουμένων ή ημψυμουλκουμένων οδικών 

οχημάτων από λιμάνια,'Γ σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς 

το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπό ρυμουλκά

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών 

των ΝΑ κλπ.) και μεταφορέων σχετικά με τις προϋποθέσεις έλξης αλλοδαπών 

ρυμουλκουμένων ή ημιρμμουλκουμένων από ελληνικά ρυμουλκά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα. με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 επιτρέπεται η έλξη 

αλλοδαπών ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οδικών οχημάτων από λιμάνια, 

σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα 

από ημεδαπά ρυμουλκά εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά
ι

αυτοκίνητα, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου αυτής.
»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται επίσης η έκδοση απόφασης των 

υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον καθορισμό 

των λεπτομερειών διενέργειας της έλξης αυτής (τύπος σύμβασης, υπηρεσία στήν οποία αυτή 

θα κατατίθεται κλπ.).

Ενόψο της έκδοσης της απόφασης αυτής και προ κειμένου να διευκολυνθούν οι 

μεταφορείς στην κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, αλλά και τα αρμόδια όργανα στον

/κ



έλεγχο της νομιμότητας της έλξης των οχημάτων, σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση του έργου 

της έλξης μεταξύ των υεταωοοικών επιγειοπσεων Οα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: .

Το όνομα ή την επωνυμία του κατόχου του δικαιώματος κυκλοφορίας του ρυμουλκού 

Το όνομα ή την επωνυμία του κατόχου του δικαιώματος κυκλοφορίας του 

αλλοδαπού ρυμουλκουμένου /  ημιρυμουλκουμένου 

Τα'στοιχεία των οχημάτων (άδεια και αριθμό κυκλοφορίας)

Τη διάρκεια της σύμβασης

Το συμφωνητικό, που μπορεϊ να είναι συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, υπογράφεται 

από τους κατόχους του δικαιώματος κυκλοφορίας των οχημάτων και στην περίπτωση που 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα από τα αρμόδια κατά τις »σχύουσες διατάξεις φυσικά πρόσωπα 

που εκπροσωπούν τα νομικά πρόσωπα. Η σύμβαση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής πρέπα 

να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη διάρκεια της έλξης.

Επισημα'νεται όη η σύμβαση πρέπα να αναφέρει ότι η έλξη αφορά μόνο τη διαδρομή 

από το λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό ή τα σύνορα τη χώρος ως τον τόπο εκφόρτωσης ή 

αντίστροφα. ■ ' * λ· "*·
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