ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
www.aade.gr

Γενικά / Διεθνείς Οδικζς Εμπορευματικζς Μεταφορζς με
Τρίτες Χώρες
1.

Ε

Πώς διενεργοφνται οι Διεθνείς Οδικζς Εμπορευματικζς Μεταφορζς με τρίτες Χώρες;

Α

Διεκνείσ Μεταφορζσ με χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.(Σρίτεσ Χϊρεσ) ςτα πλαίςια διμερϊν
υμφωνιϊν.
Οι διεκνείσ οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ με οχιματα Φ.Δ.Χ τθσ χϊρασ μασ με τισ
τρίτεσ χϊρεσ, είτε προσ αυτζσ (διμερείσ), είτε μζςω αυτϊν (τράνηιτ), είτε τριγωνικζσ,
κακορίηονται από Διμερείσ υμφωνίεσ και διενεργοφνται ςτα πλαίςια αυτϊν των
Διμερϊν υμφωνιϊν.
Οι μεταφορζσ αυτζσ διενεργοφνται με ζντυπο Άδειασ Διζλευςθσ (ατελισ άδεια ι με
καταβολι τελϊν) για διμερι, transit ι τριγωνικι μεταφορά όταν αυτό απαιτείται από τθ
Διμερι υμφωνία. Διευκρινίηεται ότι
Σριγωνικι μεταφορά, είναι θ μεταφορά που διενεργείται μεταξφ δφο χωρϊν αλλά από
αυτοκίνθτο που είναι καταγεγραμμζνο ςε τρίτθ χϊρα.
π.χ. Ελλθνικό φορτθγό φορτϊνει από Ουκρανία με προοριςμό τθ Ρωςία, θ οποία μπορεί
να διενεργθκεί
 με τθ χριςθ άδειασ τρίτων χωρϊν ι
 με άδεια ΕΔΤΜ
Σο είδοσ τθσ μεταφοράσ που επιτρζπει κάκε άδεια διζλευςθσ αναγράφεται επί του
εντφπου.
Η Άδεια διζλευςθσ είναι προςωπικι (εκδίδεται ςτο όνομα τθσ μεταφορικισ
επιχείρθςθσ) και δεν μεταβιβάηεται ςε τρίτουσ, ιςχφει για ζνα πλιρεσ ταξίδι μετϋ
επιςτροφισ, δθλαδι θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ κα είναι τόςθ όςθ χρειάηεται
για τθν πραγματοποίθςθ μιασ μεταφοράσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν άδεια.
Ο Ζλλθνασ μεταφορζασ για να διενεργιςει μια διεκνι εμπορευματικι μεταφορά ςε μια
άλλθ χϊρα εφοδιάηεται με τθν ςχετικι άδεια από τα τελωνεία εξόδου τθσ χϊρασ μασ.
Η χϊρα μασ ζχει υπογράψει υμφωνίεσ και Πρωτόκολλα οδικϊν μεταφορϊν και
ανταλλάςςει άδειεσ με τισ παρακάτω χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.: Αηερμπαϊτηάν, Αλβανία, Αρμενία,
Βοςνία – Ερηεγοβίνθ, ερβία, Γεωργία, Καηακςτάν, Μολδαβία, Μαυροβοφνιο, Ουκρανία,
Λευκορωςία, Ρωςία, υρία, Σουρκία, Συνθςία, Αίγυπτο, Ουημπεκιςτάν, Κιργιηία.
Με τθ Βόρεια Μακεδονία δεν ζχει υπογραφεί ςυμφωνία. Οι διμερείσ και τράνηιτ
μεταφορζσ διενεργοφνται χωρίσ ζντυπο αδείασ. Οι τριγωνικζσ μεταφορζσ
απαγορεφονται εκτόσ εάν το φορτθγό Δθμόςιασ Χριςθσ διακζτει άδεια ΕΔΤΜ.
Με τον Λίβανο, το Ιράκ και τθν Ιορδανία ζχουν υπογραφεί ςυμφωνίεσ, αλλά δεν ζχουν
υπογραφεί Πρωτόκολλα μεταφορϊν και οι μεταφορζσ διενεργοφνται χωρίσ ζντυπο
άδειασ.
Με το Ιράν ζχει υπογραφεί Πρωτόκολλο και οι μεταφορζσ με τα οχιματα των δφο
χωρϊν κα διενεργοφνται με ζντυπα αδειϊν (διμερϊν και τράνηιτ) χωρίσ καταβολι
τελϊν. Προσ το παρόν διενεργοφνται χωρίσ ζντυπο άδειασ επειδι τα δφο μζρθ δεν ζχουν
ανταλλάξει ακόμθ ζντυπα αδειϊν. Οι τριγωνικζσ μεταφορζσ απαγορεφονται.
Οι μεταφορζσ από και προσ το Κοςςυφοπζδιο μποροφν να πραγματοποιθκοφν με:
 Φορτθγά, που φζρουν Ελλθνικζσ πινακίδεσ, χωρίσ ζντυπο άδειασ.
 Φορτθγά, που φζρουν πινακίδεσ Κοςςυφοπεδίου, χωρίσ ζντυπο άδειασ.
 Φορτθγά με πινακίδεσ ερβίασ, εφόςον διακζτουν διμερι άδεια.
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Διεκνείσ Μεταφορζσ με Χϊρεσ εκτόσ ΕΕ (Σρίτεσ Χϊρεσ) ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ
Διάςκεψθσ Τπουργϊν Μεταφορϊν(ΕΔΤΜ-CEMT-ECMT)
Για τθ διενζργεια διεκνϊν οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ, δίνεται
θ δυνατότθτα ςε μεταφορείσ χωρϊν που είναι ενταγμζνεσ ςτθν ΕΔΤΜ να διενεργοφν
μεταφορζσ βάςει αυτισ.
Η Ευρωπαϊκι Διάςκεψθ Τπουργϊν Μεταφορϊν (ΕΔΤΜ) είναι διεκνισ διακυβερνθτικόσ
οργανιςμόσ κρατϊν μελϊν τθσ ΕΔΤΜ. (ECMT/CEMT).
Κ-Μ τθσ ΕΔΤΜ:
Αλβανία, Αρμενία, Αυςτρία, Αηερμπαϊτηάν, Λευκορωςία, Βζλγιο, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ,
Βουλγαρία, Κροατία, Σςεχία, Γερμανία, Εςκονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενςτάιν, Λικουανία, Λουξεμβοφργο,
Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβοφνιο Ολλανδία, Νορβθγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωςία, ερβία, λοβακία, λοβενία, Ιςπανία, ουθδία Ελβετία,
Σουρκία, Ουκρανία, Αγγλία.
Η διενζργεια διεκνοφσ οδικισ εμπορευματικισ μεταφοράσ με Άδεια ΕΔΤΜ, προχποκζτει
τθν φπαρξθ επί του ΦΔΧ αυτοκινιτου κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ
 εντφπου τθσ Αδείασ ΕΔΤΜ και
 του Βιβλίου Δρομολογίων,
τα οποία να ζχουν χορθγθκεί ςτον ίδιο μεταφορζα, ϊςτε να επιδεικνφονται όταν
ηθτοφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου, εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί ανάλογα από
τον μεταφορζα. Σα βιβλία δρομολογίων κα πρζπει να ζχουν τον ίδιο αρικμό με τθν
άδεια ςτθν οποία αντιςτοιχοφν
Οι άδειεσ ΕΔΤΜ παρζχουν το δικαίωμα για τθ διενζργεια οδικϊν εμπορευματικϊν
μεταφορϊν:
 από τθν Ελλάδα προσ τα άλλα Κ-Μ τθσ ΕΔΤΜ και αντίςτροφα
 διαμζςου Κ-Μ τθσ ΕΔΤΜ (transit)
 από οποιοδιποτε Κ-Μ τθσ ΕΔΤΜ προσ οποιοδιποτε άλλο και αντίςτροφα
Οι άδειεσ ΕΔΤΜ:
 δεν παρζχουν δικαίωμα για τθ διενζργεια οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν
μζςα ςτθν επικράτεια των ΚΜ τθσ ΕΔΤΜ, δθλαδι μεταφορϊν ςτισ οποίεσ τα
ςθμεία φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ βρίςκονται μζςα ςτο ίδιο ΚΜ και
 είναι προςωπικζσ (εκδίδονται ςτο όνομα του δικαιοφχου μεταφορζα),
αμεταβίβαςτεσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από όλα τα οχιματα τθσ
μεταφορικισ επιχείρθςθσ με διαδοχικό τρόπο.
Οι άδειεσ ΕΔΤΜ, με περιοριςμό ςε ςυγκεκριμζνα Κράτθ-Μζλθ, όπωσ Αυςτρία, Ελλάδα,
Ιταλία, Ρωςία, Ουγγαρία, φζρουν κόκκινο αποτφπωμα ςφραγίδασ, ςτο οποίο
ςθμειϊνεται θ χϊρα ςτθν οποία δεν επιτρζπεται θ διενζργεια μεταφοράσ.
φμφωνα με το άρκρο 3.16 του οδθγοφ χριςθσ ΕΔΤΜ, ο μεταφορζασ, μετά από το
πρϊτο ζμφορτο ταξίδι μεταξφ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ και άλλου Κράτουσ-Μζλουσ τθσ
ΕΔΤΜ μπορεί να πραγματοποιιςει μζχρι τρία ζμφορτα ταξίδια, ςτα οποία δεν
ςυμπεριλαμβάνεται θ χϊρα ταξινόμθςθσ του οχιματοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των
τριϊν αυτϊν ζμφορτων διαδρομϊν, το όχθμα, ζμφορτο ι άφορτο, οφείλει να
επιςτρζψει ςτθν χϊρα ταξινόμθςθσ.
Οι διαδρομζσ χωρίσ φορτίο εκτόσ τθσ χϊρασ ταξινόμθςθσ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Ο
Οδθγόσ τθσ ΕΔΤΜ βρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διεκνοφσ Φόρουμ
Μεταφορϊν τθσ ΕΔΤΜ (www.itf-oecd.org/user-guidecertificates).
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