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Ο∆ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 1ηr Οκτωβρου 1998
για τροποποηση τηr οδηγαr 96/26/ΕΚ, περ προσβσεωr στο επγγελµα του οδικο µεταφορα εµπορευµτων και επιβατν και αµοιβααr αναγνωρσεωr των διπλωµτων, πιστοποιητικν και λλων ττλων που διευκολνουν την πραγµτωση του δικαιµατοr εγκαταστσεωr
των µεταφορων αυτν στον τοµα των εσωτερικν και διεθνν µεταφορν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

αποθεµατικ σε υψηλτερο ελχιστο εππεδο και να
καθορζεται η τιµ του ευρ στα εθνικ νοµσµατα
των κρατν µελν που δεν συµµετχουν στο τρτο
στδιο τηr νοµισµατικr νωσηr αν πενταετα·

χονταr υπψη:

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 75 παργραφοr 1,
την πρταση τηr Επιτροπr (1)
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),

(6)

τι, σον αφορ την επαγγελµατικ επρκεια, εναι
αναγκαο οι υποψφιοι µεταφορεr να αποδεικνουν
να ελχιστο εναρµονισµνο εππεδο εκπαδευσηr
στα δια θµατα, να εναι κτοχοι πιστοποιητικο
εκδιδµενου σµφωνα µε συγκρσιµο υπδειγµα το
οποο θα πιστοποιε την επαγγελµατικ τουr επρκεια ιδωr στον εµπορικ τοµα, σε να ελχιστο
εναρµονισµνο εππεδο και βσει ενιαων µεθδων
ελγχου σε λα τα κρτη µλη· τι θα πρπει επσηr,
για το σκοπ αυτ, να εναρµονιστον ορισµνεr πτυχr σον αφορ την οργνωση τηr εξτασηr·

(7)

τι δεν θγεται το δικαωµα των κρατν µελν να
οργαννουν, για τουr υποψφιουr που διαµνουν
κανονικ στην επικρτει τουr, υποχρεωτικ προπαρασκευαστικ µαθµατα ενψει των εξετσεων µε
τιr οποεr αποδεικνεται για πρτη φορ η επαγγελµατικ τουr επρκεια·

(8)

τι, συνεπr, τα εππεδα γνσεων που λαµβνονται
υπψη για τη χοργηση πιστοποιητικο επαγγελµατικr επρκειαr, µε την επιφλαξη τηr οδηγαr 96/
26/ΕΚ, διαφρουν στα κρτη µλη· τι λαµβανοµνων υπψη των διαφορν αυτν, τα εθνικ µτρα
ενδχεται να ποικλλουν σηµαντικ εντr του πλαισου που ορζεται στο παρρτηµα Ι τηr εν λγω
οδηγαr, ιδωr σον αφορ τα προσντα των µεταφορων, την ποιτητα των υπηρεσιν και την οδικ
ασφλεια·

(9)

τι θα πρπει να γνει παραδεκτ τι, για περιορισµνη περοδο και κατπιν διαβολευσηr µε την Επιτροπ, τα κρτη µλη µπορον να υποβλλουν σε
συµπληρωµατικ εξταση τα τοµα που δεν χουν
λβει ποτ στο παρελθν πιστοποιητικ επαγγελµατικr επρκειαr σε να κρτοr µλοr, αλλ χουν
επιτχει στην εξταση επαγγελµατικr επρκειαr σε
κρτοr µλοr ενσω εχαν την κανονικ διαµον
τουr σε λλο κρτοr µλοr στο οποο προτθενται να
ασκσουν για πρτη φορ το επγγελµα του οδικο
µεταφορωr· τι η εν λγω συµπληρωµατικ εξταση
πρπει να αφορ τοµεr στουr οποουr οι εθνικr
πτυχr του επαγγλµατοr διαφρουν απ τιr

Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα που αναφρεται
στο ρθρο 189 Γ τηr συνθκηr (3),
(1)

τι οι διαφορr που υφστανται µεταξ των εθνικν
ρυθµσεων σχετικ µε την πρσβαση στο επγγελµα
του οδικο µεταφορα και την αµοιβαα αναγνριση
διπλωµτων, πιστοποιητικν και λλων ττλων εναι
δυνατν να επιφρουν στρεβλσειr του ανταγωνισµο·

(2)

τι θα πρπει να συνεχιστε, στα πλασια τηr λειτουργαr τηr εσωτερικr αγορr, η διαδικασα εναρµνισηr στον τοµα αυτ µε την περαιτρω ενσχυση
των κοινν καννων που προβλπονται στην οδηγα
96/26/ΕΚ (4)·

(3)

(4)

(5)

τι, λγω των εξελξεων στην αγορ των οδικν
εµπορευµατικν µεταφορν καθr και των απαιτσεων τηr λειτουργαr τηr εσωτερικr αγορr, θα πρπει να επεκταθε το πεδο εφαρµογr τηr οδηγαr
96/26/ΕΚ σε ορισµνεr κατηγορεr οδικν µεταφορων εµπορευµτων για λογαριασµ τρτων που
χρησιµοποιον οχµατα µικρο βρουr, π.χ. για υπηρεσεr ταχεαr παρδοσηr, µε την επιφλαξη ειδικr
παρκκλισηr για τιr επιχεισειr µεταφορν εµπορευµτων που πραγµατοποιον τοπικr µεταφορr
µικρr αποστσεωr και χρησιµοποιον οχµατα
µγιστου επιτρεπµενου βρουr µεταξ 3,5 και 6
τννων·
τι σον αφορ τα εχγγυα αξιοπισταr, θα πρπει
να προβλεφθον αυξηµνεr απαιτσειr συµπεριλαµβανοµνων των απαιτσεων για την προστασα του
περιβλλοντοr και την επαγγελµατικ ευθνη·
τι, σον αφορ την οικονοµικ επιφνεια, εναι
αναγκαο, για να αποφευχθε η λλειψη ισορροπαr
στην αγορ, να οριστον τα διαθσιµα κεφλαια και

(1) ΕΕ C 95 τηr 24. 3. 1997, σ. 66 και ΕΕ C 324 τηr 25. 10. 1997,
σ. 6.
(2) ΕΕ C 287 τηr 22. 9. 1997, σ. 21.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 17ηr Ιουλου 1997
(ΕΕ C 286 τηr 22. 9. 1997, σ. 224), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 17ηr Μαρτου 1998 (ΕΕ C 161 τηr 27. 5. 1998, σ. 12) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 17ηr Ιουνου 1998
(ΕΕ C 210 τηr 6. 7. 1998).
(4) ΕΕ L 124 τηr 23. 5. 1996, σ. 1.
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αντστοιχεr του κρτουr µλουr τιr εξετσειr του
οποου πρασαν µε επιτυχα, ιδωr τιr ειδικr εθνικr
πτυχr εµπορικο, κοινωνικο, φορολογικο και τεχνικο χαρακτρα  τιr πτυχr που συνδονται µε
την οργνωση τηr αγορr και το εταιρικ δκαιο·
(10)

τι εναι αναγκαο να εισαχθον µεταβατικ µτρα
σον αφορ την εφαρµογ τηr οδηγαr 96/26/ΕΚ
στην Αυστρα, τη Vινλανδα και τη Σουηδα·

(11)

τι εναι αναγκαο να ελγχεται τακτικ κατ πσον
οι µεταφορεr που διαθτουν δεια εξακολουθον να
πληρον τιr προϋποθσειr των εχεγγων αξιοπισταr,
οικονοµικr επιφνειαr και επαγγελµατικr επρκειαr·

(12)

τι θα πρπει τα κρτη µλη να επιβλλουν κυρσειr
αποτελεσµατικr, αναλογικr και αποτρεπτικr για
τη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η οδηγα 96/26/ΕΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Στο ρθρο 1 παργραφοr 2:
— η πρτη περπτωση αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«— “επγγελµα οδικο µεταφορα εµπορευµτων”:, η δραστηριτητα κθε επιχερησηr η
οποα εκτελε µεταφορ εµπορευµτων για
λογαριασµ τρτων ετε µε χηµα µε κινητρα
ετε µε συνδυασµ οχηµτων,»·
— προστθεται η ακλουθη περπτωση:
«— “κανονικ διαµον”:, ο τποr στον οποο να
τοµο διαµνει συνθωr, δηλαδ τουλχιστον
επ 185 ηµρεr κατ’ ηµερολογιακ τοr, λγω
προσωπικν και επαγγελµατικν δεσµν , σε
περπτωση ατµου χωρr επαγγελµατικοr
δεσµοr, λγω προσωπικν δεσµν, απ τουr
οποουr προκπτει στεν σχση µεταξ του
προσπου αυτο και του τπου στον οποο
διαµνει.
Ωστσο, ωr κανονικ διαµον ενr ατµου
του οποου οι επαγγελµατικο δεσµο βρσκονται σε τπο διαφορετικ απ εκενο των
προσωπικν του δεσµν και το οποο, εξ
αιταr του γεγοντοr αυτο, υποχρεοται να
διαµνει εναλλακτικ σε διαφορετικοr τπουr
που βρσκονται σε δο  περισστερα κρτη
µλη, θεωρεται ο τποr στον οποον βρσκονται οι προσωπικο του δεσµο υπ την προϋπθεση τι επιστρφει εκε τακτικ. Η τελευταα αυτ προϋπθεση δεν εναι απαρατητη
ταν το τοµο διαµνει σε κρτοr µλοr για
την εκτλεση αποστολr συγκεκριµνηr διρκειαr. Η φοτηση σε πανεπιστµιο  σε σχολεο δεν συνεπγεται µεταφορ τηr κανονικr
διαµονr.».
2. Στο ρθρο 2:
— η παργραφοr 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
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«1.
Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στιr επιχειρσειr που ασκον το επγγελµα του οδικο
µεταφορα εµπορευµτων µε οχµατα µε κινητρα
 µε συνδυασµ οχηµτων των οποων το µγιστο
επιτρεπµενο βροr δεν υπερβανει τουr 3,5 τνουr.
Ωστσο, τα κρτη µλη µπορον να µεινουν το
ριο αυτ για λεr  για ορισµνεr κατηγορεr
µεταφορν.»·
— στην παργραφο 2, το υπρχον κεµενο γνεται
στοιχεο α) και στοιχεο β) και προστθεται το
ακλουθο στοιχεο:
«β) σον αφορ τιr επιχειρσειr που ασκον το
επγγελµα του οδικο µεταφορα εµπορευµτων µε οχµατα των οποων το µγιστο επιτρεπµενο βροr εναι νω των 3,5 τνων και
µχρι 6 τνουr, τα κρτη µλη µπορον, αφο
ενηµερσουν την Επιτροπ, να απαλλξουν
απ την εφαρµογ λων  µρουr των διατξεων τηr παροσαr οδηγαr τιr επιχειρσειr
που ασκον αποκλειστικ τοπικr µεταφορr
που χουν µικρr µνο επιπτσειr στην αγορ
των µεταφορν λγω τηr µικρr απστασηr
που διανεται.».
3. Στο ρθρο 3:
— στην παργραφο 2, το στοιχεο γ) αντικαθσταται
απ το ακλουθο κεµενο:
«γ) χουν καταδικαστε για σοβαρr παραβσειr
των εν ισχι ρυθµσεων που αφορον:
— τιr µισθολογικr και εργασιακr συνθκεr
του επαγγλµατοr, 
— τιr δραστηριτητεr οδικr µεταφορr εµπορευµτων , κατ περπτωση, επιβατν, και
ιδωr τουr καννεr σχετικ µε τον χρνο
οδγησηr και ανπαυσηr των οδηγν, τα
βρη και τιr διαστσειr των οχηµτων
επαγγελµατικr χρσεωr, την οδικ ασφλεια και την ασφλεια των οχηµτων και
την προστασα του περιβλλοντοr καθr
και τουr λοιποr καννεr σχετικ µε την
επαγγελµατικ ευθνη·»·
— στην παργραφο 3, το στοιχεο γ) αντικαθσταται
απ το ακλουθο κεµενο:
«γ) η επιχερηση πρπει να διαθτει κεφλαιο και
αποθεµατικ ψουr τουλχιστον 9 000 ευρ
ταν χρησιµοποιε να και µνο να χηµα και
5 000 ευρ για κθε πρσθετο χηµα.
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, η τιµ
του ευρ στα εθνικ νοµσµατα των κρατν
µελν που δεν συµµετχουν στο τρτο στδιο
τηr νοµισµατικr νωσηr καθορζεται αν
πενταετα. Οι εφαρµοστr ισοτιµεr εναι οι
ισοτιµεr τηr πρτηr εργσιµηr ηµραr του
Οκτωβρου που δηµοσιεονται στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων. Τθενται σε ισχ απ την 1η Ιανουαρου του επµενου ηµερολογιακο τουr.»·
— στην παργραφο 3, το στοιχεο δ), αντικαθσταται
απ το ακλουθο κεµενο:
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«δ) Για τουr σκοποr των στοιχεων α), β) και γ), η
αρµδια αρχ µπορε να δεχθε  να επιβλει,
ωr αποδεικτικ στοιχεο, την επιβεβαωση 
την παροχ ασφλειαr απ τρπεζα  λλο
αρµδιο δρυµα. Αυτ η επιβεβαωση  αυτ η
ασφλεια µπορε να παρχεται µε τραπεζικ
εγγηση, ενδεχοµνωr µε µορφ ενεχυρασηr 
εγγυητικr κατθεσηr,  µε οποιοδποτε λλο
παρµοιο µσο.»·
— η παργραφοr 4 αντικαθσταται απ το ακλουθο
κεµενο:
«4. α) Η επαγγελµατικ επρκεια συνσταται στην
κατοχ των γνσεων που αντιστοιχον στο
εππεδο εκπαδευσηr το οποο προβλπεται
στο παρρτηµα Ι, στα θµατα που απαριθµονται σ’ αυτ. Η επρκεια αυτ διαπιστνεται µε γραπτ υποχρεωτικ εξταση που
µπορε να συµπληρνεται απ προφορικ
εξταση, οι οποεr και οργαννονται,
σµφωνα µε τον τπο που καθορζεται στο
παρρτηµα Ι, απ την αρχ  το ργανο
που χει ορσει, για το σκοπ αυτ, το κρτοr µλοr.
β) Τα κρτη µλη µπορον να απαλλσσουν
απ την εξταση τουr υποψφιουr οι οποοι
αποδεικνουν τι διαθτουν τουλχιστον
πενταετ πρακτικ περα, σε διευθυντικ
εππεδο, σε επιχερηση µεταφορν, µε την
προϋπθεση τι οι υποψφιοι αυτο επιτυγχνουν σε εξταση ελγχου τηr οποαr οι
επ µρουr ρυθµσειr καθορζονται απ τα
κρτη µλη σµφωνα µε το παρρτηµα Ι.
γ) Τα κρτη µλη µπορον να απαλλσσουν
τουr κατχουr ορισµνων διπλωµτων τριτοβθµιαr  τεχνικr εκπαδευσηr, τα οποα
προϋποθτουν ρτια γνση των θεµτων
που αναφρονται στον κατλογο του
παραρτµατοr Ι και τα οποα καθορζουν
ειδικ για το σκοπ αυτ, απ την εξταση
στα θµατα που καλπτονται απ αυτ τα
διπλµατα.
δ) Ωr απδειξη επαγγελµατικr επρκειαr προσκοµζεται πιστοποιητικ το οποο εκδδει
η αρχ  το ργανο που αναφρεται στο
στοιχεο α). Το πιστοποιητικ αυτ συντσσεται σµφωνα µε το υπδειγµα πιστοποιητικο του παραρτµατοr Ια.
ε) Τα κρτη µλη µπορον να προβλψουν, για
τουr υποψφιουr που προτθενται να
διευθνουν σε πραγµατικ και µνιµη βση
επιχειρσειr οι οποεr θα εκτελον µνον
εσωτερικr µεταφορr, τι οι γνσειr που
θα λαµβνονται υπψη για τη διαπστωση
τηr επαγγελµατικr τουr επρκειαr θα αφορον µνο θµατα σχετικ µε τιr εσωτερικr µεταφορr. Στην περπτωση αυτ, στο
πιστοποιητικ επαγγελµατικr επρκειαr,
υπδειγµα του οποου περιχεται στο
παρρτηµα Ια, θα αναφρεται τι ο κτοχοr
του πιστοποιητικο δικαιοται αποκλει-
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στικ και µνο να διευθνει σε πραγµατικ
και µνιµη βση επιχειρσειr που εκτελον
µεταφορr µνο στο εσωτερικ του κρτουr
µλουr το οποο θα χει εκδσει το πιστοποιητικ.
στ) Κατπιν διαβολευσηr µε την Επιτροπ, τα
κρτη µλη µπορον να απαιτον απ τα
φυσικ πρσωπα που εναι κτοχοι πιστοποιητικο επαγγελµατικr επρκειαr που
χει χορηγσει αρµδια αρχ λλου κρτουr µλουr µετ τιr 1 Οκτωβρου 1999, εν
εχαν κανονικ διαµον στο πρτο κρτοr
µλοr, να υποβλλονται σε συµπληρωµατικ εξταση που διοργαννεται απ αρχ
 ργανο που καθορζεται προr το σκοπ
αυτ απ το πρτο κρτοr µλοr. Η
συµπληρωµατικ εξταση αφορ τιr ειδικr
γνσειr γρω απ τιr εθνικr πτυχr του
επαγγλµατοr οδικο µεταφορωr στο
πρτο κρτοr µλοr.
Το παρν σηµεο εφαρµζεται για περοδο
τριν ετν απ την 1η Οκτωβρου 1999. Η
περοδοr αυτ µπορε να παραταθε επ µα
ακµη πενταετα κατ’ αντατο ριο απ το
Συµβολιο, το οποο αποφασζει προτσει
τηr Επιτροπr σµφωνα µε τουr καννεr τηr
συνθκηr. Εφαρµζεται αποκλειστικ στα
φυσικ πρσωπα τα οποα, κατ την απονοµ του πιστοποιητικο επαγγελµατικr
επρκειαr, υπ τιr προϋποθσειr του πρτου
εδαφου, δεν εχαν ακµη λβει το εν λγω
πιστοποιητικ σε κρτοr µλοr.».
4. Στο ρθρο 5:
— στην παργραφο 1 προστθεται η ακλουθη
περπτωση:
«— την 1η Ιανουαρου 1995 για την Αυστρα, τη
Vινλανδα και τη Σουηδα»·
— στην παργραφο 2, πρτο εδφιο, µετ την παλα
που αρχζει «— µετ τιr 2 Οκτωβρου 1989» προστθεται η ακλουθη περπτωση:
«— µετ τιr 31 ∆εκεµβρου 1994 και πριν απ την
1η Ιανουαρου 1997 για την Αυστρα, τη Vινλανδα και τη Σουηδα»·
— στην παργραφο 2, η ακλουθη περπτωση προστθεται στο τλοr του πρτου εδαφου, µετ την
παλα που αρχζει «— την 1η Ιουλου 1992»:
«— την 1η Ιανουαρου 1997 για την Αυστρα, τη
Vινλανδα και τη Σουηδα»·
— προστθεται η ακλουθη παργραφοr:
«3. α)

λεr οι επιχειρσειr οι οποεr χουν λβει
την δεια ασκσεωr του επαγγλµατοr του
οδικο µεταφορα προ τηr 1ηr Οκτωβρου
1999 οφελουν να πληρον, σον αφορ τον
στλο των οχηµτων που χρησιµοποιον
κατ την εν λγω ηµεροµηνα, τιr διατξειr
του ρθρου 3 παργραφοr 3 το αργτερο
την 1η Οκτωβρου 2001.
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Οι επιχειρσειr αυτr πρπει ωστσο να
πληρον τιr διατξειr του ρθρου 3 παργραφοr 3, για κθε αξηση του στλου οχηµτων µεταγενστερη τηr 1ηr Οκτωβρου
1999.
β) Οι επιχειρσειr που ασκον το επγγελµα
του οδικο εµπορευµατικο µεταφορα προ
τηr 1ηr Οκτωβρου 1999 µε οχµατα των
οποων το µγιστο επιτρεπµενο βροr
εναι νω των 3,5 τνων και µχρι 6 τνουr,
πρπει να πληρον τιr διατξειr του ρθρου
3 παργραφοr 3 το αργτερο την 1η Οκτωβρου 2001.».
5. Στο ρθρο 6 παργραφοr 1 προστθενται τα ακλουθα
εδφια:
«Τα κρτη µλη µεριµνον στε οι αρµδιεr αρχr να
επιβεβαινουν τακτικ και τουλχιστον αν πενταετα
τι οι επιχειρσειr εξακολουθον να πληρον τιr προϋποθσειr αξοπισταr, οικονοµικr επιφνειαr και επαγγελµατικr επρκειαr.
Σε περπτωση που η προϋπθεση τηr οικονοµικr επιφνειαr δεν πληροται κατ τη στιγµ του ελγχου, η
γενικ µωr οικονοµικ κατσταση τηr επιχερησηr
προσφρει προοπτικr τι η προϋπθεση τηr οικονοµικr επιφνειαr θα πληρωθε εκ νου και διαρκr,
βσει ενr οικονοµικο προγρµµατοr, σε προβλεπτ
µλλον, οι αρµδιεr αρχr µπορον να χορηγον µα
συµπληρωµατικ προθεσµα, η οποα δεν θα υπερβανει
το τοr.».
6. Στο ρθρο 7:
— στην παργραφο 1 η αρχ του κειµνου αντικαθσταται απ: «1. Τα κρτη µλη, ταν διαπρττονται
απ µη εγκατεστηµνουr στο δαφr του οδικοr
µεταφορεr παραβσειr των καννων . . .»·
— η παργραφοr 2 διαγρφεται και η παργραφοr 3
γνεται παργραφοr 2.
7. Στο ρθρο 8:
— στην παργραφο 2 οι λξειr « µη πτωχεσεωr»
διαγρφονται·
— στην παργραφο 4 η τελευταα περοδοr του κειµνου διαγρφεται.
8. Στο ρθρο 10 παργραφοr 3, η ηµεροµηνα «1η Ιανουαρου 1990» αντικαθσταται απ την ηµεροµηνα που
αναφρεται στο ρθρο 2 παργραφοr 1 πρτο εδφιο
τηr παροσαr οδηγαr.
9. Μετ το ρθρο 10, παρεµβλλονται τα ακλουθα
ρθρα:
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«ρθρο 10α
Τα κρτη µλη προβλπουν σστηµα κυρσεων για τιr
παραβσειr των εθνικν διατξεων που θεσπζονται
σµφωνα µε την παροσα οδηγα και λαµβνουν λα
τα µτρα που εναι αναγκαα για να εξασφαλσουν την
εφαρµογ αυτν των κυρσεων. Οι προβλεπµενεr
κυρσειr πρπει να εναι αποτελεσµατικr, αναλογικr
και αποτρεπτικr.
ρθρο 10 β
Απ την 1η Οκτωβρου 1999, τα κρτη µλη αναγνωρζουν ωr επαρκ απδειξη τηr επαγγελµατικr επρκειαr τα πιστοποιητικ τα οποα εναι σµφωνα µε το
υπδειγµα πιστοποιητικο του παραρτµατοr Ια και τα
οποα εκδδονται απ την αρχ  το ργανο που ορζει
για το σκοπ αυτ κθε λλο κρτοr µλοr.».
10. Το παρρτηµα Ι αντικαθσταται απ το παρρτηµα Ι
τηr παροσαr οδηγαr και παρεµβλλεται το
παρρτηµα Ια το οποο περιχεται στο παρρτηµα ΙΙ
τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 2
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr νοµοθετικr, κανονστικr και διοικητικr διατξειr προκειµνου να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα το αργτερο ωr την 1η
Οκτωβρου 1999. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατξεων εσωτερικο δικαου που
θεσπζουν στον τοµα τον οποο διπει η παροσα οδηγα.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 4
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Λουξεµβοργο, 1 Οκτωβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
C. EINEM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 4
Οι γνσειr που πρπει να λαµβνονται υπψη για τη διαπστωση τηr επαγγελµατικr επρκειαr απ τα
κρτη µλη πρπει να αφορον τουλχιστον τα θµατα του παρντοr καταλγου για τιr οδικr µεταφορr
εµπορευµτων και επιβατν, αντστοιχα. σον αφορ αυτ τα θµατα, οι υποψφιοι οδικο µεταφορεr
πρπει να χουν φθσει στο εππεδο γνσεων και πρακτικν ικανοττων που εναι αναγκαο για να
διευθνουν µια επιχερηση µεταφορν.
Το ελχιστο εππεδο γνσεων που καθορζεται παρακτω δεν µπορε να εναι καττερο του επιπδου 3
τηr διρθρωσηr των επιπδων εκπαδευσηr που προβλπεται στο παρρτηµα τηr απφασηr 85/368/
ΕΟΚ (1), δηλαδ του επιπδου το οποο επιτυγχνεται µε την υποχρεωτικ σχολικ εκπαδευση την οποα
συµπληρνει ετε επαγγελµατικ εκπαδευση και συµπληρωµατικ τεχνικ εκπαδευση ετε σχολικ
τεχνικ  λλη εκπαδευση, επιπδου δευτεροβθµιαr εκπαδευσηr.
Α. Στοιχεα αστικο δικαου
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει τιr κυριτερεr συµβσειr που χρησιµοποιονται στιr δραστηριτητεr οδικν µεταφορν καθr και τα συνακλουθα δικαιµατα και υποχρεσειr,
2. να εναι σε θση να διαπραγµατευθε µια νοµικ γκυρη σµβαση µεταφορr, ιδωr σε ,τι αφορ
τουr ρουr µεταφορr.
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων
3. να µπορε να αναλει τυχν νσταση του εντολα του αναφορικ µε τυχν ζηµεr που προκλθηκαν ετε απ απλεια  αβαρεr του εµπορεµατοr κατ τη διρκεια τηr µεταφορr ετε απ
καθυστρηση τηr παρδοσr του, καθr και τιr επιπτσειr που χει η νσταση αυτ επ τηr
συµβατικr του ευθνηr,
4. να γνωρζει τουr καννεr και υποχρεσειr που απορρουν απ τη σµβαση CMR περ του
συµβολαου για τη διεθν µεταφορ εµπορευµτων οδικr.
Οδικ µεταφορ επιβατν
5. να εναι σε θση να αναλει τυχν νσταση του εντολα του αναφορικ µε τυχν ζηµεr που
προκλθηκαν στουr επιβτεr  τιr αποσκευr τουr κατ τη διρκεια ενr ατυχµατοr που συνβη
κατ τη µεταφορ  αναφορικ µε τυχν ζηµεr που οφελονται σε καθυστερσειr, καθr και τιr
επιπτσειr τηr νστασηr αυτr επ τηr συµβατικr του ευθνηr.
Β. Στοιχεα εµπορικο δικαου
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει τουr προβλεπµενουr ρουr και διατυπσειr για την σκηση τηr σχετικr εµπορικr
δραστηριτηταr καθr και τιr γενικr υποχρεσειr των ασκοντων εµπορικ δραστηριτητα
(εγγραφ σε µητρα, εµπορικ βιβλα κ.λπ.), καθr και τιr συνπειεr τυχν πτχευσηr,
2. να χει κατλληλεr γνσειr των διαφρων τπων εµπορικν εταιρειν καθr και των καννων
σστασηr και λειτουργαr τουr.
Γ. Στοιχεα κοινωνικr νοµοθεσαr
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει το ρλο και τη λειτουργα των διαφρων κοινωνικν θεσµικν οργνων που υπεισρχονται στον τοµα των οδικν µεταφορν (εργατικ συνδικτα, επιτροπr επιχειρσεων, εκπρσωποι προσωπικο, επιθεωρητr εργασαr κ.λπ.),
(1) Απφαση 85/368/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 16ηr Ιουλου 1985, για την αντιστοιχα των ττλων επαγγελµατικr
εκπαδευσηr µεταξ των κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (ΕΕ L 199 τηr 31. 7. 1985, σ. 56).
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2. να γνωρζει τιr υποχρεσειr των εργοδοτν στα θµατα τηr κοινωνικr ασφλισηr,
3. να γνωρζει τουr εφαρµοστουr καννεr για τιr συµβσειr εργασαr των διαφρων κατηγοριν
εργαζοµνων στιr επιχειρσειr οδικν µεταφορν (τποr συµβσεων, υποχρεσειr των αντισυµβαλλοµνων µερν, ροι και διρκεια εργασαr, δειεr µετ’ αποδοχν, αµοιβr, λση τηr σµβασηr κ.λπ.),
4. να γνωρζει τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 (1) και του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
3821/85 (2), καθr και τα πρακτικ µτρα εφαρµογr των κανονισµν αυτν.
∆. Στοιχεα φορολογικο δικαου
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr να γνωρζει τουr καννεr σχετικ µε:
1. το VΠΑ µε τον οποο επιβαρνονται οι υπηρεσεr µεταφορr,
2. το φρο κυκλοφοραr οχηµτων,
3. τουr φρουr µε τουr οποουr επιβαρνονται ορισµνα οχµατα που χρησιµοποιονται για την
οδικ µεταφορ εµπορευµτων καθr και τα διδια και τα τλη χρσηr που εισπρττονται για τη
χρησιµοποηση ορισµνων ργων υποδοµr,
4. τη φορολογα εισοδµατοr.
Ε. Εµπορικ και χρηµατοοικονοµικ διαχεριση τηr επιχερησηr
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1.

να χει γνση των νοµικν διατξεων και των πρακτικν που διπουν τη χρση των επιταγν,
των συναλλαγµατικν, των γραµµατων ειr διαταγν, των πιστωτικν καρτν και των λλων
µσων  µεθδων πληρωµr,

2.

να γνωρζει τιr διφορεr µορφr πστωσηr (τραπεζικ πστωση, ενγγυο πστωση, εγγηση
τρτων, ενυπθηκη πστωση, χρηµατοδοτικ µσθωση, µσθωση, εκχρηση απαιτσεων σε εκδοχα κ.λπ.) καθr και τα βρη και τιr υποχρεσειr που αυτr συνεπγονται,

3.

να γνωρζει τ εναι ο ισολογισµr, πr παρουσιζεται και να εναι σε θση να τον ερµηνεει,

4.

να µπορε να διαβζει και να ερµηνεει τουr λογαριασµοr αποτελεσµτων,

5.

να µπορε να πραγµατοποιε ανλυση τηr χρηµατοοικονοµικr κατστασηr και τηr αποδοτικτηταr των επιχειρσεων, βασιζµενοr ιδωr σε χρηµατοοικονοµικοr συντελεστr απδοσηr,

6.

να εναι σε θση να καταρτσει προϋπολογισµ,

7.

να γνωρζει τα διφορα στοιχεα που συνθτουν το κστοr παραγωγr του (πγιο κστοr,
µεταβλητ κστοr, κεφλαιο εκµετλλευσηr, αποσβσειr κ.λπ.) και να εναι σε θση να το
υπολογσει αν αυτοκνητο, αν χιλιµετρο, αν επιβτη  αν τνο,

8.

να µπορε να συντξει οργανγραµµα για το συνολικ αριθµ των αποσχολουµνων ατµων
στην επιχερηση και να διαµοφνει τα προγρµµατα εργασαr κ.λπ.,

9.

να γνωρζει τιr βασικr αρχr ρευναr τηr αγορr (marketing), προθησηr των πωλσεων
µεταφορικν υπηρεσιν, επεξεργασαr αρχεων µε τα στοιχεα των πελατν, διαφµισηr, δηµοσων σχσεων κ.λπ.,

10. να γνωρζει τιr διφορεr κατηγορεr ασφαλεαr τιr σχετικr µε τον κλδο των οδικν µεταφορν
(ασφλιση ευθνηr, προσπων, πραγµτων, αποσκευν) καθr και τιr αντστοιχεr εγγυσειr και
υποχρεσειr που οι ασφλειεr αυτr συνεπγονται,
11. να γνωρζει τιr τηλεµατικr εφαρµογr στον τοµα των οδικν µεταφορν.
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων
12. να εναι σε θση να εφαρµσει τουr καννεr κδοσηr τιµολογων για την παροχ υπηρεσιν
οδικr µεταφορr εµπορευµτων αλλ και να γνωρζει τη σηµασα και τιr επιπτσειr των διεθνν
εµπορικν ρων Incoterms,
13. να γνωρζει τιr διφορεr κατηγορεr των αιτοντων βοηθητικ επαγγλµατα µεταφορν, το ρλο
που διαδραµατζουν, τα λειτουργικ τουr καθκοντα και το καθεστr που ενδεχοµνωr τουr
διπει.
(1) Κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, για την εναρµνιση ορισµνων κοινωνικν διατξεων στον τοµα των οδικν µεταφορν (ΕΕ L 370 τηr 31. 12. 1985 σ. 1).
(2) Κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, σχετικ µε τη συσκευ ελγχου στον
τοµα των οδικν µεταφορν (ΕΕ L 370 τηr 31. 12. 1985 σ. 8). Κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1056/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 154 τηr 12. 6. 1997 σ. 21).
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Οδικ µεταφορ επιβατν
14. να εναι σε θση να εφαρµσει τουr καννεr για τουr ναλουr και για τη διαµρφωση των τιµν
κατ τη µεταφορ επιβατν µε δηµσια και ιδιωτικ µσα,
15. να µπορε να εφαρµσει τουr καννεr για την κδοση τιµολογων παροχr υπηρεσιν οδικr
µεταφορr επιβατν.
ΣΤ. Πρσβαση στην αγορ
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει τιr ρυθµσειr που διπουν τον επαγγελµατικ κλδο των οδικν µεταφορν για
λογαριασµ τρτων, καθr και να γνωρζει τιr αντστοιχεr ρυθµσειr για την εκµσθωση βιοµηχανικν οχηµτων και για την υπεργολαβα και ιδωr τουr καννεr που αφορον την επσηµη
οργνωση του αντστοιχου επαγγλµατοr, την πρσβαση στο επγγελµα αυτ, τιr δειεr που
χορηγονται για τιr ενδοκοινοτικr και εξωκοινοτικr οδικr µεταφορr, τον λεγχο και τιr
κυρσειr,
2. να γνωρζει τιr ρυθµσειr που διπουν τη σσταση µιαr επιχερησηr οδικν µεταφορν,
3. να γνωρζει τα διφορα γγραφα που απαιτονται για την εκτλεση δροµολογων οδικr µεταφορr και να µπορε να θσει σε εφαρµογ διαδικασεr εξακρβωσηr για να διασφαλζεται η παρξη,
τσο στο χρο τηr επιχερησηr σο και επ των οχηµτων, νοµτυπων εγγρφων για κθε
πραγµατοποιοµενη µεταφορ, και ιδωr των εγγρφων που αφορον το χηµα, τον οδηγ, το
εµπρευµα  τιr αποσκευr.
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων
4. να γνωρζει τουr καννεr που διπουν την οργνωση τηr αγορr των οδικν µεταφορν εµπορευµτων, τουr καννεr για τα γραφεα ναλωσηr και τουr καννεr για την υλικοτεχνικ υποδοµ,
5. να γνωρζει τιr διατυπσειr κατ τη διλευση των συνρων, αλλ και να χει υπψη του το ρλο
και την κταση εφαρµογr των εγγρφων Τ και των δελτων TIR, καθr και των υποχρεσεων
και ευθυνν που συνεπγεται η χρησιµοποησ τουr.
Οδικ µεταφορ επιβατν
6. να γνωρζει τουr αντστοιχουr καννεr οργνωσηr τηr αγορr των οδικν µεταφορν επιβατν,
7. να γνωρζει τουr καννεr που ισχουν για τη δηµιουργα υπηρεσιν µεταφορν και να µπορε να
καταρτσει σχδια µεταφορr.
Ζ. Τεχνικ πρτυπα και εκµετλλευση
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει τουr καννεr που εφαρµζονται για τα βρη και τιr διαστσειr των οχηµτων στα
κρτη µλη καθr και τιr διαδικασεr που ισχουν για τιr καστεr µεταφορr κατ παρκκλιση
των καννων αυτν,
2. να εναι σε θση να επιλγει, ανλογα µε τιr ανγκεr τηr επιχερησηr, τα οχµατα καθr και τα
ιδιατερα στοιχεα τουr (αµξωµα, κινητραr, ργανα µετδοσηr, συστµατα πδησηr κ.λπ.),
3. να γνωρζει τιr διατυπσειr για την γκριση, την κδοση δειαr κυκλοφοραr και τον τεχνικ
λεγχο των οχηµτων αυτν,
4. να µπορε να λαµβνει υπψη του τα µτρα που απαιτονται για την καταπολµηση τηr ρπανσηr
του ατµοσφαιρικο αρα απ τιr εκποµπr των οχηµτων µε κινητρα καθr και για την
καταπολµηση του θορβου που προκαλον,
5. να µπορε να συντσσει προγρµµατα περιοδικr συντρησηr των οχηµτων και του εξοπλισµο
τουr.
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων
6. να γνωρζει τουr διφορουr τπουr µσων διακνησηr φορτων και φρτωσηr (οπσθια πλατφρµα
φορτοεκφρτωσηr, εµπορευµατοκιβτια, παλτεr κ.λπ.) και να µπορε να θσει σε εφαρµογ
µεθδουr και οδηγεr για το ργο φρτωσηr και εκφρτωσηr εµπορευµτων (κατανοµ του βρουr,
στοχιση, στοιβασα, σφνωση φορτου κ.λπ.),
7. να γνωρζει τιr διφορεr τεχνικr συνδυασµνων µεταφορν σιδηροδροµικr  µε πορθµεα roll
on/rol off,
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8. να µπορε να θσει σε εφαρµογ τιr διαδικασεr που στοχεουν στην τρηση των καννων
µεταφορr επικνδυνων εµπορευµτων και αποβλτων και ιδωr των καννων που απορρουν απ
την οδηγα 94/55/ΕΚ (1), απ την οδηγα 96/35/ΕΚ (2), και απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
259/93 (3),
9. να µπορε να θσει σε εφαρµογ τιr διαδικασεr για την τρηση των καννων µεταφορr
αναλσιµων τροφµων και ιδωr των καννων που απορρουν απ τη συµφωνα για τιr διεθνεr
µεταφορr ευπαθν τροφµων και για τον ειδικ εξοπλισµ που χρησιµοποιεται για τιr µεταφορr
αυτr (ATP),
10. να µπορε να θσει σε εφαρµογ τιr διαδικασεr για την τρηση των ρυθµσεων σχετικ µε τη
µεταφορ ζντων ζων.
Η. Οδικ ασφλεια
Οδικ µεταφορ εµπορευµτων και επιβατν
Ο υποψφιοr οφελει ιδωr:
1. να γνωρζει τα προσντα που απαιτονται για το προσωπικ οδγησηr (δεια οδγησηr — ιατρικ
πιστοποιητικ — πιστοποιητικ επρκειαr, κ.λπ.),
2. να µπορε να θσει σε εφαρµογ συγκεκριµνα µτρα για να διασφαλζει τι οι οδηγο θα τηρον
τουr καννεr, τιr απαγορεσειr και τουr περιορισµοr κυκλοφοραr που ισχουν στα διφορα
κρτη µλη (ρια ταχτηταr, καννεr προτεραιτηταr, στση και στθµευση, χρση φανν, οδικ
σµανση, κ.λπ.),
3. να µπορε να δνει στουr οδηγοr οδηγεr που αφορον τον λεγχο τρησηr των καννων
ασφαλεαr αφενr µεν για την κατσταση του τροχαου οδικο εξοπλισµο του και του φορτου
και, αφετρου, για οδγηση µε στχο την πρληψη των ατυχηµτων,
4. να µπορε να θεσπσει διαδικασεr που πρπει να ακολουθονται στιr περιπτσειr ατυχηµτων και
να θτει σε εφαρµογ κατλληλεr διαδικασεr για να αποφεγεται τυχν επανληψη ατυχηµτων
 και σοβαρν παραβσεων.
Οδικ µεταφορ επιβατν
5. να χει στοιχειδειr γνσειr τηr γεωγραφαr του οδικο δικτου των κρατν µελν.
ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Τα κρτη µλη οργαννουν υποχρεωτικ γραπτ εξταση και µπορον να οργαννουν συµπληρωµατικr και προφορικ εξταση προκειµνου να εξακριβνουν εν οι υποψφιοι οδικο µεταφορεr
διαθτουν το απαιτοµενο εππεδο γνσεων στα θµατα που αναφρονται στο µροr Ι και ιδωr, τι
εναι σε θση να χρησιµοποιον τα αντστοιχα εργαλεα και τεχνικr και να εκπληρνουν τα
προβλεπµενα εκτελεστικ και συντονιστικ καθκοντα.
α) Η υποχρεωτικ γραπτ εξταση αποτελεται απ δο δοκιµασεr και συγκεκριµνα:
— γραπτ ερωτηµατολγιο ετε πολλαπλν επιλογν (multiple choice) (τσσεριr εναλλακτικr
απαντσειr) ετε ερωτσεων απευθεαr απντησηr  συνδυασµο των δο συστηµτων,
— γραπτr ασκσειr/µελτεr περιπτσεων.
Ελχιστη διρκεια: δο ρεr για κθε δοκιµασα.
β) Στην περπτωση που οργαννεται προφορικ εξταση, τα κρτη µλη µπορον να απαιτον, για τη
συµµετοχ σ’ αυτ, να χει επιτχει ο υποψφιοr στη γραπτ εξταση.
2. Εν τα κρτη µλη οργαννουν επσηr προφορικ εξταση, µπορον να προβλπουν για κθε µα απ
τιr τρειr δοκιµασεr, στθµιση των βαθµν µε συντελεστr, οι οποεr δεν µπορε να εναι καττεροι
του 25 % οτε αντεροι του 40 % τηr συνολικr βαθµολογαr.
Εν τα κρτη µλη οργαννουν µνο γραπτ εξταση οφελουν να προβλπουν, για κθε δοκιµασα,
στθµιση των βαθµν µε συντελεστr, οι οποοι δεν µπορε να εναι καττεροι του 40 % οτε
αντεροι του 60 % τηr συνολικr βαθµολογαr.
3. Στο σνολο των δοκιµασιν, οι υποψφιοι οφελουν να επιτχουν µσο ρο τουλχιστον 60 % του
συνλου τηr δυνατr βαθµολογαr, χωρr µωr σε κθε µα δοκιµασα να µπορε να εναι καττερεr
του 50 % τηr δυνατr βαθµολογαr. να κρτοr µλοr µπορε, µνον για µα δοκιµασα, να µεινει το
ποσοστ απ 50 % σε 40 %.»

(1) Οδηγα 94/55/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 21ηr Νοεµβρου 1994, για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν
µελν σχετικ µε τιr οδικr µεταφορr επικνδυνων εµπορευµτων (ΕΕ L 319 τηr 12. 12. 1994, σ. 7)· οδηγα πωr
τροποποιθηκε απ την οδηγα 96/86/ΕΚ τηr Επιτροπr, τηr (ΕΕ L 335 τηr 24. 12. 1996, σ. 43).
(2) Οδηγα 96/35/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Ιουνου 1996, σχετικ µε το διορισµ και την επαγγελµατικ κατρτιση
συµβολων ασφαλεαr για την οδικ, σιδηροδροµικ και πλωτ µεταφορ επικνδυνων εµπορευµτων (ΕΕ L 145
τηr 19. 6. 1996, σ. 10).
3
( ) Κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλου, τηr 1ηr Vεβρουαρου 1993, σχετικ µε την παρακολοθηση και
τον λεγχο των µεταφορν αποβλτων στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr καθr και κατ την εσοδο και ξοδ τουr
(ΕΕ L 30 τηr 6. 2. 1993, σ. 1)· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 120/97
(ΕΕ L 22 τηr 24. 1. 1997, σ. 14).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(Emiswulmo waqt lpef wqlator  diastseir DIN A4)
(Jelemo diatupylmo stgm/stir epsglg ckssa  la ap tir epsgler cksser tou jqtour lkour pou ejddei to
pistopoigtij)

Diajqitij sla tou sucjejqilmou jqtour lkour (1)

Omolasa

tgr

aqldiar aqwr
oqcamislo (2)



tou

aqldiou

PISTOPOIGTIJO EPACCEKLATIJGS EPAQJEIAS CIA TIS ESYTEQIJES
(JAI DIEHMEIS) (3) ODIJES LETAVOQES ELPOQEULATYM (EPIBATYM) (3)
Aqih.. . . .
Eler (2), ..............................................................................................................................................................
pistopoiole:
a) ti (o) (g) (4) .....................................................................................................................................................
cemmgher(-a) st ..........................................................., stir ............................................
kabe lqor le epituwa stir dojilaser tgr entasgr (tor: .................................. , peqodor:.................................. ) (5)
pou oqcamhgje cia tg woqcgsg pistopoigtijo epacceklatijr epqjeiar cia esyteqijr [jai diehmer] (3) odijr letavoqr
elpoqeultym [epibatm] (3), slvyma le tir diatneir (6)
b) ti to tolo pou amavqetai sto stoiweo a) dijaiotai ma wqgsilopoisei tgm epacceklatij tou epqjeia cia lia epiweqgsg
odijm letavoqm elpoqeultym [epibatm] (3):
— pou ejteke apojkeistij esyteqijr letavoqr sto jqtor lkor to opoo endyse to pistopoigtij (3),
— pou ejteke diehmer letavoqr (3).
To paqm pistopoigtij apoteke epaqj apdeing tgr epacceklatijr epqjeiar pou amavqetai sto qhqo 10 paqcqavor 1 tgr odgcar 96/26/EJ tou Sulboukou, tgr 29gr Apqikou 1996, peq pqosbseyr sto epccekla tou odijo
letavoqa elpoqeultym jai epibatm jahr jai aloibaar amacmyqseyr tym dipkyltym, pistopoigtijm jai kkym
ttkym pou dieujokmoum tgm pqacltysg tou dijailator ecjatastseyr tym letavoqym autm stom tola tym esyteqijm jai diehmm letavoqm.

Ejdohm st ................................................, stir ......................................................
........................................................................... (7).

(1) Diajqitij sla tou jqtour: Bkcio (B), Dama (DK), Ceqlama (D), Ekkda (GR), Ispama (E), Cakka (F) Iqkamda (IRL), Itaka (I), Kounelboqco
(L), Jty Wqer (NL), Austqa (A), Poqtocaka (P), Vimkamda (FIN), Sougda (S), Gmylmo Baskeio (GB).
(2) Aqw  oqcamislr pou woum oqiste pqogcoulmyr ap jhe jqtor lkor tgr Euqypaϊjr Joimtgtar cia tgm jdosg tou paqmtor
pistopoigtijo.
(3) Diacqvetai g peqitt mdeing.
4
( ) Omolatepmulo, tpor jai gleqolgma cmmgsgr.
(5) Waqajtgqistij tgr entasgr.
(6) Lmea tym diatneym esyteqijo dijaou pou woum ejdohe swetij, slvyma le tgm pqoamaveqlemg odgca.
(7) Svqacda jai upocqav tgr aqwr  tou oqcamislo pou emai aqldioi cia tgm jdosg tou pistopoigtijo.»

