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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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ΘΕΜΑ : Διενέργεια μεταφορών με άδειες ΕΔΥΜ.
ΣΧΕΤ. : Το με αρ»θμ. ττρωτ. Φ439/26205/2370/11-5-2009 έγγραφό μας
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής, εγκυκλίου μας και με αφορμή τα
διάφορα διαβήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τις Αρχές κρατών μελών της ΕΔΥΜ, διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση του άρθρου 3.16 του οδηγού της
ΕΔΥΜ , ότι το φορτηγό αυτοκίνητο που διενεργεί μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ
δύο τρίτων χωρών Β' και Γ με χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, να είναι έμφορτο και όχι
κενό, αφορά στην πρώτη διαδρομή από τη χώρα ταξινόμησης (Α-) του φορτηγού
προς τη χώρα ( Β'). Οι επόμενες τρεις διαδρομές μεταξύ τρίτων χωρών, μετά την
εκτέλεση των οποίων οφείλει να επιστρέφει στη χώρα ταξινόμησης του, μπορούν να
εκτελούνται είτε με έμφορτο είτε με κενό φορτηγό.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι λόγω εξάντλησης των διμερών αδειών Ρωσίας,
που ανταλλάσσουμε με τη χώρα αυτή για το έτος 2009 και μέχρι να εφοδιάσουμε
τις ρωσικές Αρχές με νέες διμερείς άδειες στις αμέσως επόμενες ημέρες( θα υπάρξει
σχετική ενημέρωσή σας), επιτρέπουμε χωρίς διμερή άδεια Ρωσίας τη φόρτωση των
ρωσικών φορτηγών δημόσιας χρήσης διεθνών μεταφορών, από Ελλάδα προς
Ρωσία και ειδικά για την περίπτωση που το φορτίο αποτελείται από ευαίσθητα
προϊόντα (φρούτα κλπ) και έχει αποκλειστκά προορισμό τη Ρωσία
Οι Τελωνειακές Αρχές παρακαλούνται να κρατήσουν ενήμερη την Υπηρεσία
μας με σχετικό ενημερωτικό πίνακα, που θα αφορά τη φόρτωση των ρωσικών
αυτοκινήτων χωρίς την απαραίτητη διμερή άδεια, μέχρι τον εφοδιασμό τους με αυτές.
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