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Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου
2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, προβλέπει στο
παράγραφο 2 του άρθρου 7 τα ακόλουθα:

Όροι σχετικοί με την απαίτηση οικονομικής επιφάνειας

1. Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα
στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης.
Προς τούτο, η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από
ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά συνολικής αξίας
τουλάχιστον ίσης προς 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον
χρησιμοποιούμενο όχημα. Για τους σκοπούς του κανονισμού, η τιμή του ευρώ στα νομίσματα των κρατών μελών που
δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης καθορίζεται ετησίως. Οι εφαρμοστέες
ισοτιμίες είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μηνός Οκτωβρίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού
έτους. Ως λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο νοούνται εκείνα που καθορίζονται στην τέταρτη
οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)
της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11. (1).

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ή να απαιτεί να αποδεικνύει μια
επιχείρηση την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία εγγυώνται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

3. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της παραγράφου 1 και η εγγύηση της παραγράφου 2 που πρέπει να ελέγχονται, είναι εκείνοι
της οικονομικής οντότητας που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος του κράτους μέλους όπου έχει ζητηθεί άδεια και όχι
εκείνοι τυχόν άλλων οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος.
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Με την από 24.11.2021 ΑΠ Γ456/ 334008 /21 εγκύκλιο του, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με
θέμα: Κανονισμός 1071/2009 - Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών-ανάκληση άδειας
οδικού μεταφορέα - μέγιστο χρονικό διάστημα προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης- απόδειξη της
κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας δέχεται την ασφάλιση ως μέσο απόδειξης της της οικονομικής επιφάνειας για την
έκδοση άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Καν. 1071/2009, για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας
προβλέπονται ως αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από:

α)την κατάθεση 9.000 ευρώ για το πρώτο λεωφορείο και 5.000 για κάθε επόμενο σε λογαριασμό τράπεζας

και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

β) εγγυητική επιστολή τραπέζης η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα
αναφερόμενα στο α)

γ) ετήσιοι λογαριασμοί της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένοι από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο
πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό τουλάχιστον
ίσο με τα ποσά του α)

δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό οργανισμό που
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό
τουλάχιστον ίσο με το ποσό του α)
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Ο υποψήφιος Οδικός Μεταφορέας Επιβατών υποχρεούται να αποδείξει στην αρμόδια Δ/νση του
Υπουργείου Μεταφορών την οικονομική του επιφάνεια με έναν από τους προβλεπόμενους στην
παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού 1071/2009. Η ισχύς της άδειας είναι 5ετούς χρονικής
διάρκειας.

Ο ενεργός Οδικός Μεταφορέας υποχρεούται να αποδείξει στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου
Μεταφορών την οικονομική του επιφάνεια με έναν από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 2 του
άρθρου 7 του Κανονισμού 1071/2009 κατά την ανανέωση της άδειας Οδικού Μεταφορέα στην λήξη της
5ετίας αλλά και σε κάθε νέα ταξινόμηση λεωφορείου εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας.

Παραδείγματα:

Οδικός Μεταφορέας που έχει στην ιδιοκτησία του ένα (1) λεωφορείο. Η οικονομική του επιφάνεια
«ανέρχεται» σε 9.000 ευρώ και αδειοδοτείται για πέντε (5) έτη εφόσον μεταξύ άλλων

Ο εν λόγω Οδικός Μεταφορέας τον τρίτο (3) χρόνο αποκτά δεύτερο λεωφορείο. Η οικονομική του
επιφάνεια αναβιβάζεται σε 9.000 για το πρώτο λεωφορείο + 5.000 για το δεύτερο λεωφορείο και οφείλει να
την αποδείξει προσκομίζοντας σχετικό δικαιολογητικό. Στην ανανέωση με την λήξη της 5ετίας οφείλει να
αποδείξει εκ νέου την οικονομική του επιφάνεια προσκομίζοντας σχετικό δικαιολογητικό.

GP Agents ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η ανάγκη



5

Η GP Agents Μέλος του Ομίλου ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ διαθέτει στους πελάτες της το εξειδικευμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα παρέχεται μέσω συμμετοχής σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΕΥΡΩΠΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, καλύπτει την υποχρέωση απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας Οδικού
Μεταφορέα Επιβατών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Καν. 1071/2009 και διατίθεται από το
Πρακτορείο μας με τους ακόλουθους όρους:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ετησίως ανανεούμενο

ΙΣΧΥΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 9.000,00

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ: € 250,00

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: € 120,00

Για μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων (με αντίστοιχη προσαρμογή του ασφαλισμένου κεφαλαίου) θα ισχύουν τα
κατωτέρω ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά όχημα:

Από 02 έως 05 οχήματα ετήσια ολικά €108,00 ανά όχημα

Από 06 έως 10 οχήματα ετήσια ολικά €102,00 ανά όχημα

Από 11 έως 20 οχήματα ετήσια ολικά € 96,00 ανά όχημα

Από 21 οχήματα και άνω ειδική συμφωνία

Η ασφάλιση θα αποδεικνύεται με την έκδοση από το Πρακτορείο μας, Βεβαίωσης Ασφάλισης η οποία θα μπορεί να
προσκομισθεί στον ενδιαφερόμενο φορέα (Υπουργείο Μεταφορών) ως σχετικό δικαιολογητικό της παραγράφου 2
του άρθρου 7 του Καν. 1071/2009.

Η ασφαλιστική λύση
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Η GP Agents παρέχει τις πληρέστερες και πλέον καινοτόμες λύσεις, τόσο
στην ανάληψη και τιμολόγηση του κινδύνου, όσο και κατά την διάρκεια
της αποζημίωσης.

Με σύγχρονη αντίληψη για τη δραστηριότητα του πράκτορα ασφαλίσεων
και συγχρόνως, με γερές βάσεις και παράδοση 40 χρόνων ως μέλος του
Oμίλου του αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, η
GP Agents αποτελεί την πιο αξιόπιστη και διευρυμένη επιλογή για την
τοποθέτηση κάθε ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Η GP Agents παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες,
προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες των πελατών της, με εξαιρετικά
ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, οι οποίες περιλαμβάνουν όλους τους
Κλάδους Ασφάλισης, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές
εταιρίες της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο κύριος επιχειρηματικός στόχος της GP Agents, είναι η διασφάλιση
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών
της, τόσο κατά την ανάληψη, όσο και κατά τη διαδικασία της
αποζημίωσης των ασφαλιζόμενων κινδύνων που διαχειρίζεται.

Λίγα λόγια για εμάς
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ΕυχαριστώΜην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας για διευκρινήσεις και την λήψη
προσφοράς ασφάλισης.


