ΑΡΙΘ.: 4070/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο
Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ
ΦΕΚ: 82Α
Μέγεθος κειμένου: 3802 KB

N. 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α/10-4-2012) : Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 89
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ - Όργανα και Εξαρτήματα Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Διαφήμιση
1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑ Ξ Ι απαιτείται αυτά:
α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.
β. Να διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.
γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.
[Αρχή Τροποποίησης] «δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής
τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής
τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και
τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν
ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία
χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν δε να είναι
οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 89 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4568/18, ΦΕΚ-178 Α/11-1018 [Τέλος Τροποποίησης]
ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό
αυτόν χώρο.
2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:
α. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90, σε εμφανές μέρος του
οχήματος.
β. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας.
γ. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του
αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική
γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ..
δ. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.
3. α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας οροφής, κοτσαδόρων και
οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του
αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:
Ι. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας. ΙΙ. Οι συσκευές
ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.
ΙΙΙ. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τις κείμενες διατάξεις.
β. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., των Κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. και των
προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν
εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑ Ξ
Ι . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία,
εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑ Ξ Ι έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των
υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν
έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση
δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών
μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται
από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
ΤΑ Ξ Ι που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000
κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων
(24) ετών.
[Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4530/18, ΦΕΚ59 Α/30-3-18, ορίζεται ότι : “5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών”).[Τέλος Τροποποίησης]
γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή
από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως
μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.
[Αρχή Τροποποίησης]«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά
σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή
νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους
θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ.
5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 89 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/1712-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 104 ΤΟΥ Ν. 4199/13,
ΦΕΚ-216 Α/11-10-13[Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 90
Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης
1. α. Το ταξίμετρο υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό
έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του ν. 1809/
1989 (Α΄ 222) (φορολογικό ταξίμετρο), οπότε για την έγκρισή του απαιτείται
άδεια καταλληλότητας από την ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν.
1809/1988 (Α΄ 222).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι λεπτομέρειες για τη
χορήγηση άδειας καταλληλότητας φορολογικού ταξιμέτρου, το περιεχόμενο των
εκδιδομένων αποδείξεων, το είδος των ενδείξεων των ταξιμέτρων, όπως και οι
γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό.
2. Τα ταξίμετρα είναι τοποθετημένα εσωτερικό και στο εμπρόσθιο τμήμα του
αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται καθαρά από οδηγό και
επιβάτες.
3. Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίμετρο δεν λειτουργεί, δεν
επιτρέπεται ούτε να σταθμεύουν σε σταθμούς ούτε να παρέχουν εξυπηρέτηση.
Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίμετρο, καλύπτει την
πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης.
4. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του
τιμολογίου σε αυτά επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία που έχουν
άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α΄

207). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται
υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο
αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.
5. Τα ταξίμετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 91
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ
1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και
ειδικών μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) είναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν
διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου μισθώματος. Η ειδική μίσθωση του
αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω
τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως
καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών.
2. Απαγορεύεται η μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔ-ΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ χωρίς
προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η
με οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή
στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική
ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση
εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου
103 του παρόντος νόμου.
3. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔ-ΜΕΤ παρέχουν υπηρεσίες
μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο
της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία
και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία
παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.
4. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΜΕΤ μπορεί να καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και
δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον
ισχύος είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω
τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε
ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει
για ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του.
5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ
υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω
διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει
εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι οροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
91 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«7. Τα Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να
μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.» - ΠΡΟΣΘ.
ΠΑΡ. 7 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 91 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261
Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης] «Τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αποσύρονται από την κυκλοφορία
με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται ο χρόνος απόσυρσης από την

κυκλοφορία.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4599/19, ΦΕΚ-40 Α/4-3-19 [Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 92
Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ - Όργανα και Εξαρτήματα Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ Διαφήμιση
1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ απαιτείται αυτά:
[Αρχή Τροποποίησης]«α) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την
είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/1110-13 [Τέλος Τροποποίησης]
β. Να διαθέτουν από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού
περιλαμβανομένης, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.
γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.
[Αρχή Τροποποίησης] «δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την
Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να
διατηρήσουν το λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθμό
21336/462/1997 (Β΄ 623) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ),
προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), εφόσον
υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι
επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4568/18, ΦΕΚ.178 Α/11-10-18 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος
Τροποποίησης]
2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος
του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού και την ειδική άδεια του
οδηγού Ε.Δ.Χ..
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
ΕΙΔΜΙΣΘ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία,
εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες
των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12)
ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη
συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά
εκατοστά και άνω.
β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών
μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α΄ της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται
από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.
γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή
από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως
μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

[Αρχή Τροποποίησης]«δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη
φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO
V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του
έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ
ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261
Α/17-12-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 104 ΤΟΥ Ν.
4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13[Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών) Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

