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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 22 Οκτωβρίου 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Φ439/55607/4647
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 
Τ.Κ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΡΑΧ

Ε.Φ.Κ.
Τελωνείο Ευζώνων 
Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης & Δικαστικού
Σ.Σ. Ευζώνων 

ΤΚ 61200 
Εύζωνοι 

ΚΟΙΝ.: Όπως Π.Δ.

Αναστάσεως & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου 
Α. Βλάχου 
210 6508510 
210 6508491

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας & 
Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία 

Φορολογικών & Τελωνειακών 
Γενική Δ/νση Τελωνείων &

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση φύλλων Βιβλίου Δρομολογίου ΕΔΥΜ -  Προϋποθέσεις μεταφοράς άδειας 
ΕΔΥΜ σε άλλο φορτηγό αυτοκίνητο της ίδιας μεταφορικής επιχείρησης.
ΣΧΕΤ.: (1) Τα από 23.06.2008, 03.07.2008, 17.07.2008 και 07.10.2008 έγγραφα της 

Γραμματείας της ΕΔΥΜ
(2) Το αριθμ. πρωτ. 1507/07.05.2008 έγγραφό σας
(3) Το αριθμ. πρωτ. Φ439/18077/1574/04.04.2008 έγγραφό μας
(4) Το από 26.03.2008 έγγραφο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου 

Υποδομών της Σερβίας

Με αφορμή σχετική διενέργεια ελέγχου στο Τελωνείο Ευζώνων, και κατόπιν σχετικής 
επικοινωνίας με τη Γραμματεία της ΕΔΥΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. Σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του Παραρτήματος του Οδηγού της ΕΔΥΜ, οι διαδρομές 
των μεταφορών που καταγράφονται στο Βιβλίο Δρομολογίων θα πρέπει να δείχνουν κατά 
χρονολογική σειρά κάθε ταξίδι μεταξύ σημείου φόρτωσης και εκφόρτωσης, ή άφορτου ταξιδιού 
μεταξύ σημείου αναχώρησης και σημείο προορισμού. Τα ΐΓ3Π5ίί ταξίδια μπορούν, επίσης να 
καταγράφονται στο Βιβλίο, δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτικό. Επίσης, δεν τίθεται κάποιος 
αυστηρός κανόνας για την καταγραφή κάθε πλήρους ταξιδιού ή δύο διαδοχικών 
ταξιδίων στην ίδια ή σε διαφορετική σελίδα του Βιβλίου δρομολογίου.

II. Σύμφωνα με το την παρ. 4.1 του Κεφαλαίου 4 του Οδηγού της ΕΔΥΜ, η άδεια ΕΔΥΜ 
πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος μεταξύ των σημείων φόρτωσης και εκφόρτωσης για ένα 
έμφορτο ταξίδι ή για ένα πλήρες άφορτο ταξίδι, το οποίο προηγείται ή ακολουθεί ένα έμφορτο 
ταξίδι. Αυτό σημαίνει, ότι η άδεια ΕΔΥΜ μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο φορτηγό 
αυτοκίνητο της ίδιας μεταφορικής επιχείρησης, μόνο αφότου το ταξίδι (έμφορτο ή 
κενό) έχει ολοκληρωθεί (πχ όταν το φορτηγό επιστρέφει στη χώρα ταξινόμησής του μετά τη 
διενέργεια και του τρίτου ταξιδιού, ή μετά το δεύτερο κενό ταξίδι ή κατά τη διέλευση (ΐΓθΠδϊϊ) 
του οχήματος μέσω της χώρας ταξινόμησής του η οποία θεωρείται επιστροφή). Η μεταφορά



της άδειας σε άλλο όχημα καταδεικνύεται από την αλλαγή του αριθμού κυκλοφορία» 
αυτοκινήτου στην στήλη 4 του Βιβλίου δρομολογίου. Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση 
τα ταξίδια που έχει ήδη διενεργήσει το πρώτο φορτηγό δεν συνυπολογίζονται σε αυτ( 
διενεργεί το δεύτερο φορτηγό (πχ το δεύτερο φορτηγό μπορεί να έρχεται κατευθείαν αι 
χώρα ταξινόμησής του και δικαιούται να διενεργήσει τρία έμφορτα ταξίδια). Για τον πληρέι 
έλεγχο των διενεργούμενων μεταφορών οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να ανατρέχουν κ 
παλιότερα φύλλα του Βιβλίου Δρομολογίων (πχ έλεγχος τήρησης των τριών έμφορτων ταΐ 
ανά φορτηγό αυτοκίνητο κάνοντας χρήση της ίδιας άδειας ΕΔΥΜ κλπ).

III. Στο Τελωνείο Ευζώνων στο οποίο αποστέλλεται το παρόν σε συνέχεια των ω< 
σχετικών επισημαίνουμε, ότι θα ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση του Υπουρ 
Μεταφορών της Σερβίας για την συγκεκριμένη περίπτωση διενέργειας ελέγχου την 26-3-20

IV. Οι ελεγκτικές αρχές στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την 
και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

V. Κάθε άλλη σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.Μ.Ε. που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανα 
ανακαλείται.

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΑΓ. ΤΣΑΓΚΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: (1) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Μεταφορών (1)
(2) Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών - Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών (3)


