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ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ’ αυτών αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.
Σας αποστέλλουµε απόσπασµα ΦΕΚ που περιλαµβάνει τα άρθρα 82 έως 112 του νόµου, όπως
αυτός τέθηκε σε ισχύ από 10 Απριλίου 2012, και σας πληροφορούµε τα εξής:

1. Στο άρθρο 82 προσδιορίζονται οι βασικοί ορισµοί, των οποίων η εννοιολογική απόδοση
είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και συνεπή εφαρµογή του νόµου, όπως οι έννοιες των
επιβατηγών δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων και των κατηγοριών αυτών, καθώς και οι
ορισµοί που αφορούν τους ιδιοκτήτες και οδηγούς Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, τη διαδροµή, την
προµίσθωση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, την περιµετρική ζώνη, το ταξίµετρο και, τέλος, την έννοια
του έτους αδειοδοτήσεως των Ε.∆.Χ αυτοκινήτων.

2. Στο άρθρο 83 αποδίδεται η έννοια της έδρας ως η διοικητική µονάδα ή η ενιαία διοικητική
µονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
και διακρίνεται στις έδρες - διοικητικές µονάδες (περίπτωση (α) παρ. 2), καθώς και στις έδρες

- ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2).
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, και µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, δύνανται να καθορίζονται έδρες που θα προκύπτουν από συνένωση υφιστάµενων όµορων εδρών εντός της
ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή να διατηρούνται οι έδρες όπως αυτές ορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση µέχρι τη 10η Ιουνίου 2012 τα οικεία Περιφερειακά Συµβούλια
πρέπει να έχουν εκδώσει την προαναφερόµενη απόφαση που να περιλαµβάνει όλες τις έδρες
της χωρικής αρµοδιότητας έκαστης Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν συνενώνονται ή µη, µε πα-
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ράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων προκειµένου να υπάρξει καταγραφή και ενηµέρωση του µηχανογραφικού συστήµατος.
∆ιευκρινίζεται ότι η συνένωση δύναται να προκύψει µεταξύ όµορων εδρών εντός της
ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ανά δύο τουλάχιστον) διασφαλίζοντας χωρική συνέχεια στη
νέα έδρα.

3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 84, τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν
έδρα δήµο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήµο ή κοινότητα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α` 244) και δεν είχαν αλλάξει, µέχρι την θέση σε
ισχύ του ν.3109/2003 (Α’ 38), έδρα κατ’ εφαρµογή του ν. 2801/2000 (Α’ 46), διατηρούν ως
έδρα το δηµοτικό διαµέρισµα που υπήχθη στον διευρυµένο ∆ήµο και στο οποίο είχαν την
έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/2000 (Α’ 46).
Έπειτα, µε την παράγραφο 2 αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση µετατροπής Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου- ΤΑΞΙ σε Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο- ΕΙ∆ΜΙΣΘ, τότε το όχηµα διατηρεί την έδρα που
είχε ως Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο- ΤΑΞΙ.
Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 ορίζονται οι περιπτώσεις που επιτρέπεται η αλλαγή
έδρας των Ε.∆.Χ. οχηµάτων, η µεταστάθµευση σε άλλη έδρα, ή η στάθµευση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 85 ορίζεται ότι η διαδικασία καθορισµού του µέγιστου αριθµού κυκλοφορούντων Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα. Ο προαναφερόµενος αριθµός καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο και εφαρµόζεται ο µαθηµατικός τύπος της παραγράφου 2.
Ειδικότερα, για την εφαρµογή του τύπου τα δεδοµένα για τη µεταβλητή (Π) θα προκύπτουν από το µόνιµο πληθυσµό της έδρας, όπως έχει απογραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα δεδοµένα της µεταβλητής (Πν) θα προκύπτουν από τα διαθέσιµα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις διανυκτερεύσεις ανά έδρα και θα συµµετέχουν στον υπολογισµό του τύπου µόνο εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία ανά έδρα.
∆ηλαδή, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ανά έδρα για την τελευταία τριετία τότε η µεταβλητή Πν θα µηδενίζεται, ενώ αν υπάρχουν στοιχεία για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών τότε το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα θα διαιρείται µε το
σύνολο των ηµερών που αποτελούν το διάστηµα αυτών (εάν π.χ. τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν σε µία 2ετία, ο διαιρέτης θα ισούται µε 365 * 2= 730).
Οι καθιερωµένοι συντελεστές Σi ισούνται µε 3 για την υποπερίπτωση αα’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, µε 1,8 για την υποπερίπτωση ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και µε 1,5 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83. Επισηµαίνουµε ότι στις περιπτώσεις συνένωσης εδρών κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του νόµου, ο συντελεστής Σi θα ισούται µε 1,5.
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Σηµειώνεται ότι οι συντελεστές Σi δύνανται να προσαυξάνονται από 0,1 έως 0,5 ανάλογα µε τις επικρατούσες συγκοινωνιακές συνθήκες (µέσα µαζικής µεταφοράς, οδικό δίκτυο,
µέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στους χώρους στάθµευσης (πιάτσες) των Ε∆Χ αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ κλπ), τις µεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού, του αριθµού κυκλοφορούντων αυτοκινήτων και λοιπών παραµέτρων. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης επιτροπής που συστήνεται µε απόφαση του ιδίου.
Ακόµη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης από το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της οικείας Περιφέρειας, Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας που θα αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µέλη ινστιτούτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και αναγνωρισµένων εν γένει επιστηµονικών φορέων που ως έργο θα έχει την εκπόνηση, σε συνεργασία µε
τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές ∆ιευθύνσεις
Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων αντιστοίχως, σχετικής µελέτης.
Στην επόµενη παράγραφο (παρ. 5) ορίζεται ότι εάν ο αριθµός των αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτει από τον υπολογισµό του µαθηµατικού τύπου της παραγράφου 2,
είναι µικρότερος του αριθµού κυκλοφορούντων Ε.∆.Χ. οχηµάτων κατά τη χρονική στιγµή του
υπολογισµού και εφαρµογής του µαθηµατικού τύπου, τότε οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται
ούτε ανακαλούνται ενώ η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών δε συνεχίζεται.
Αποσαφηνίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές, και µε απόφαση του αρµόδιου
Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η µετατροπή- κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών- αδειών Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων- ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθµός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική
µονάδα αριθµού αδειών Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων θα καθοριστεί το ύψος του παραβόλου για
την έκδοση νέων αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
Επισηµαίνουµε ότι ύστερα από την κατάργηση του άρθρου 4 του ν.3109/2003 (Α’
38), µοναδικοί περιορισµοί που ισχύουν ως προς το µέγιστο αριθµό αδειών που µπορεί να
κατέχει ένα πρόσωπο στο όνοµά του είναι αυτοί της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
όπου προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται:
α. η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των
επιτρεπόµενων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων σε µία έδρα της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 83, και του τρία τοις εκατό (3%) σε µία έδρα- ενιαία διοικητική
µονάδα της περίπτωσης (β) της ανωτέρω παραγράφου. Σηµειώνεται ότι το πέντε τοις εκατό
(5%) ισχύει και για τις περιπτώσεις εδρών που θα προκύψουν από συνένωση εδρών κατά τα
οριζόµενα της παρ. 3 του άρθρου 83 του νόµου.
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β. η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσµατος ιδανικών
µεριδίων που υπερβαίνει τις δύο (2) ακέραιες άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙ∆ΜΣΘ)
όταν ο αριθµός των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων σε µια έδρα είναι µικρότερος ή ίσος µε είκοσι (20).

5. Στο άρθρο 86 του παρόντος προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται
στο Μητρώο των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων που οι ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κάθε Περιφέρειας οφείλουν να τηρούν.

6. Με τη ρύθµιση του άρθρου 87 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών και συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του ν.
1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις» [Α’ 196]), για την εκµετάλλευση
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων δίχως να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας και οι περιορισµοί που έθεταν οι παρ. 1 έως 8 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 ως προς την ιδιότητα των µετόχων Α.Ε.
και των εταίρων των συνεταιρισµών και ως προς τον ελάχιστο αριθµό Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ανά
έδρα καθώς αυτές καταργήθηκαν µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 112 του παρόντος νόµου. Εξυπακούεται ότι οι νέες εταιρείες µε νοµική προσωπικότητα θα ιδρύονται και θα λειτουργούν
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο Καταστατικό τους.
Στην περίπτωση που εταιρεία ή συνεταιρισµός κατέχει στο όνοµά του περισσότερες
από πέντε (5) άδειες Ε.∆.Χ οχηµάτων, τότε οφείλει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης, φύλαξης και συντήρησης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 επιτρέπεται η παραχώρηση εκµετάλλευσης Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη του.
Επισηµαίνουµε ότι οι Α.Ε και οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3109/2003 δεν καταργούνται και συνεχίζουν να λειτουργούν
δίχως να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού τους.

7. Με τη ρύθµιση του άρθρου 88 επιτρέπεται η προµίσθωση των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

8. Με τις προβλέψεις του άρθρου 89 ορίζονται τα χαρακτηριστικά των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτωνΤΑΞΙ που τίθενται σε κυκλοφορία, τα όργανα, τα εξαρτήµατα και οι εξωτερικές ενδείξεις αυτών, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την αντικατάσταση οχηµάτων.
Εφιστάται η προσοχή στα νέα, µειωµένα κυβικά εκατοστά που τίθενται για την κυκλοφορία βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων, υβριδικών, υγραεριοκίνητων και µε φυσικό αέριο
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ, σε σχέση µε τις προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις (περίπτωση
(δ) παραγράφου 1 αρ. 89).
Παράλληλα, µε τις παραγράφους 5α και 5β θεσπίζονται νέα όρια απόσυρσης των
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ, ανάλογα µε την έδρα τους. Έτσι, όσα Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις
ενιαίες διοικητικές µονάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παρα-
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γράφου 2 του άρθρου 83 και έχουν κυβισµό µηχανής µέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά, αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ενώ αν έχουν κυβισµό
µηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω αποσύρονται µε τη συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών. Αναφορικά µε τα Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ που έχουν έδρα εκτός των ανωτέρω ενιαίων διοικητικών
µονάδων, αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τέλος, τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές µονάδες µε πληθυσµό λιγότερο
από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων
(24) ετών.
Όσα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα είχαν ξεπεράσει τα όρια ηλικίας, όπως αυτά ορίζονταν πριν τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, και δεν έχουν αποχαρακτηριστεί και αντικατασταθεί έως
σήµερα δύνανται να κυκλοφορούν σύµφωνα µε τα νέα όρια εφόσον περιληφθεί σχετική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας αυτών.
Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει: είτε α. να είναι καινούργια (κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας), είτε β. µεταχειρισµένα της τελευταίας διετίας, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι δεδοµένου ότι δεν έχει καταργηθεί η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.3109/2003 επιτρέπεται η επανακυκλοφορία αποχαρακτηρισµένων Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση άλλων σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν.4070/2012.

9. Το άρθρο 90 περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικά µε το ταξίµετρο και τα συνεργεία επισκευής
και τοποθέτησης αυτού.
10. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 91 θεσπίζονται Ειδικοί κανόνες σχετικά µε τη λειτουργία
των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙ∆ΜΙΣΘ), η οποία αποτελεί νέα κατηγορία Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτων, ενώ στο άρθρο 92 καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτωνΕΙ∆ΜΙΣΘ που τίθενται σε κυκλοφορία, τα όργανα, τα εξαρτήµατα, οι εξωτερικές ενδείξεις αυτών, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την αντικατάστασή τους.
Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ του ιδίου άρθρου, τα
Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, είτε µεταχειρισµένα της τελευταίας
διετίας, κατηγορίας EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη
συµπεριλαµβανοµένου

11. Για προφανείς λόγους ασφάλειας και προστασίας των οδηγών των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων
παρέχεται µε το άρθρο 93, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για έκδοση απόφασης µε την οποία διατίθεται µία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα, ενώ προβλέπεται και η έκδοση όµοιας αποφάσεως µε αντικείµενο τον καθορισµό προδιαγραφών τοποθέτησης συστηµάτων ασφαλείας των οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (σύστηµα
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G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα) και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ορθή εφαρµογή του παρόντος νόµου.

12. Με το άρθρο 94 διατηρείται η απαγόρευση του διορισµού, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και
σχέση εργασίας, στο δηµόσιο τοµέα ιδιοκτητών Ε.∆.Χ. ή εκµεταλλευτών ολόκληρου ή ιδανικού µεριδίου.

13. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 95 αφορούν ζητήµατα σχετικά µε τη χορήγηση και ανανέωση
της ειδικής άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. Συγκεκριµένα, διευκρινίζεται ότι αρµόδια για τη χορήγηση της ειδικής άδειας είναι η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας, και επιτρέπει στον κάτοχο αυτής να ασκεί µεταφορικό έργο σε
διοικητική µονάδα που αναγράφεται ως έδρα στην άδεια κυκλοφορίας και η οποία βρίσκεται
µέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
Στις παραγράφους που έπονται, προσδιορίζονται κατά τρόπο αναλυτικό οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος την έκδοση ή ανανέωση ειδικής άδειας (στοιχεία α’-θ’ παραγράφου 2), και ορίζονται τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν υπόψη της αρµόδιας
αρχής προκειµένου να αποδείξουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων της ως άνω παραγράφου
(υποπαράγραφοι α‘ και β’ παραγράφου 3).
Επισηµαίνεται ότι για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:
•

να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για ένα από τα αδικήµατα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100, δίχως να ισχύει πλέον η επιφύλαξη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 των π.δ. 243/1987 και 244/1987 (Α’ 104) που περιλαµβάνονταν στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3109/2003 το οποίο καταργήθηκε µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 112 του νόµου.

•

να είναι υγιής, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται µε υπουργική απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Έως την έκδοση αυτής, η χορήγηση και ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου θα γίνεται δίχως την προσκόµιση του συγκεκριµένου ιατρικού πιστοποιητικού.

•

να κατέχει, σύµφωνα µε την περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστηµα
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν.3109/2003 ως προς την απαγόρευση άσκησης άλλου επαγγέλµατος για την κατοχή ειδικής
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άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου καταργείται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 112 του
νόµου.

14. Στο άρθρο 96 προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στο Μητρώο
Οδηγών των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων που οι ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων κάθε Περιφέρειας οφείλουν να τηρούν.

15. Με τις διατάξεις του άρθρου 97 διατυπώνεται ρητώς η υποχρέωση των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων να παραµένουν στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θεσπίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου
84 του νόµου.

16. Με κεντρικό στόχο τη διασφάλιση παροχής κατά το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών
µεταφοράς στο επιβατικό κοινό, οι διατάξεις του άρθρου 98 θεσπίζουν κατά τρόπο ρητό τις
υποχρεώσεις των οδηγών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα στις περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς.

17. Με το άρθρο 99 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά
από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, µε το οποίο ρυθµίζονται οι
κανόνες λειτουργίας των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εµφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση
των οχηµάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήµατα που µπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και
εξωτερικά, οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.∆.Χ αυτοκινήτων για την εκτέλεση του µεταφορικού έργου και λοιπά θέµατα που σχετίζονται µε την ορθή λειτουργία των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.

18. Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόµου θεσπίζονται οι περιπτώσεις, οι όροι και οι
προϋποθέσεις ανάκλησης αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οι κατά περίπτωση επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές.

19. Παροµοίως, µε τις διατάξεις του άρθρου 101 εισάγονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
ανάκλησης των ειδικών αδειών οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και οι κυρώσεις που
επιβάλλονται ανά περίπτωση.
Πιο συγκεκριµένα, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η ειδική άδεια οδήγησης Ε∆Χ αυτοκινήτου ανακαλείται:
α. για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως τρεις (3) µήνες εάν ο οδηγός τιµωρηθεί
από Πειθαρχικό Συµβούλιο για παραβάσεις των Κανονισµών Λειτουργίας των Ε∆Χ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, για τρία (3) πειθαρχικά παραπτώµατα εντός χρονικού διαστήµατος δύο
(2) ετών.
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β. για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες εάν ο οδηγός τιµωρηθεί για
άλλα δύο (2) πειθαρχικά παραπτώµατα εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία διάπραξης του πειθαρχικού παραπτώµατος που οδήγησε σε τιµωρία από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ή εάν ο οδηγός τιµωρηθεί για πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώµατα εντός
χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) ετών.
γ. για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος εάν ο οδηγός τιµωρηθεί
από Πειθαρχικό Συµβούλιο για παραβάσεις των Κανονισµών Λειτουργίας των Ε∆Χ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, µε έξι (6) πειθαρχικά παραπτώµατα εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) ετών ή , µε δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώµατα, ανεξαρτήτως χρόνου διάπραξης αυτών.
Ακόµη, αυτή ανακαλείται οριστικά σε περίπτωση όπου ο οδηγός:
α. οδηγεί Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο ενώ έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδειά του, κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 95
β. καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα του εδαφίου (α) του άρθρου
100.
∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό των πειθαρχικών παραπτωµάτων θα λαµβάνεται
υπόψη η ηµεροµηνία διάπραξης των παραπτωµάτων και όχι η ηµεροµηνία έκδοσης των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

20. Με τις διατάξεις του άρθρου 102 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων οι οποίες µεταβιβάζονται µε δωρεά εν ζωή ή αιτία
θανάτου, µε κληρονοµιά ή από επαχθή αιτία. Η µεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή
αιτία γίνεται εγγράφως και σε κάθε περίπτωση καταχωρείται στο βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητος του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ο νέος ιδιοκτήτης του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης, να προσκοµίσει στην αρµόδια ∆/νση Μεταφορών
και Επικοινωνιών για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτου ορίζονται στην
παράγραφο 2, διακρίνοντας ανάλογα µε το αν ο ενδιαφερόµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Επισηµαίνεται ότι µε την εν λόγω διάταξη, βούληση του νοµοθέτη είναι η κατάργηση
των διακρίσεων ως προς τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκοµίσει ο προς ον η
µεταβίβαση, είτε αυτός είναι αγοραστής είτε υπάγεται στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

21. Με τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος ρυθµίζονται ζητήµατα Πειθαρχικού
Συµβουλίου και ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο τήρησης και επιβολής των κυρώσεων των κανονισµών λειτουργίας των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.
Επισηµαίνουµε ότι υποθέσεις που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό µέχρι
τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 103.
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22. Οι διατάξεις του άρθρου 104 καθορίζουν τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης
των όσων προβλέπονται από τους εκάστοτε Κανονισµούς λειτουργίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων και
κάθε άλλης συναφούς διατάξεως.

23. Με τη ρύθµιση του άρθρου 105 καθορίζεται το περιεχόµενο του τιµολογίου των Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4α οι ιδιοκτήτες των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική εκµίσθωση των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων µε οδηγό,
µε το ∆ηµόσιο ή µε Ν.Π.∆.∆., µε κόµιστρο που διαµορφώνεται µε έγγραφη συµφωνία των
συµβαλλόµενων µερών, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που η σύµβαση συνάπτεται µε
το ∆ηµόσιο. Με µέριµνα του εκµισθωτή, πρέπει υποχρεωτικώς στο Ε.∆.Χ. αυτοκίνητο να υπάρχει αντίγραφο του συµφωνητικού της µίσθωσης, θεωρηµένο επί ποινή ακυρότητας από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.3109/2003
παραµένουν σε ισχύ και συνεπώς, οι ανώνυµες εταιρείες και οι συνεταιρισµοί που συστάθηκαν
κατ’ εφαρµογή του εν λόγω άρθρου επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική
εκµίσθωση των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και
µε κόµιστρο, που διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών µε την επιφύλαξη
που διατυπώνεται στην παράγραφο αυτή.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ του παρόντος περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τη διαδικασία παραχώρησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.

24. Με τις διατάξεις του άρθρου 106 θεσπίζεται συγκεκριµένη διαδικασία χορήγησης νέων
αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. οχηµάτων η οποία διενεργείται ανά διετία σε όλες τις Περιφέρειες
της χώρας.
Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, ο οικείος Περιφερειάρχης δηµοσιεύει πρόσκληση µε την οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέων
αδειών αυτοκινήτων Ε.∆.Χ., ή για την µετατροπή υφισταµένων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου).
Στην πρόσκληση αυτή, η οποία τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δηµοσιότητας εντός
της Περιφέρειας, πρέπει να διευκρινίζεται ότι µε απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί
µετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος θα προσδιοριστεί εάν θα εκδοθούν
άδειες, σε ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
η οποία θα παραλαµβάνει τις σχετικές αιτήσεις, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών. Η δια-
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δικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως
αιτήσεων διαρκεί µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα και ώρα του µηνός Μαρτίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν αίτηση, καθώς και φάκελο δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 109 και 110 του νόµου τα οποία επισηµαίνεται
ότι πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Ανακοίνωσης, ήτοι
της πρόσκλησης του περιφερειάρχη της παρ. 2 του άρθρου 106. Στην αίτηση πρέπει ο ενδιαφερόµενος να προσδιορίζει: α. την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια, β. το είδος άδειας (ή αδειών) και γ. τον αριθµό τους ανά έδρα. Κατά την
κατάθεση των αιτήσεων λαµβάνεται αριθµός πρωτοκόλλου.
Οι αιτούντες καταχωρούνται ηλεκτρονικά, µετά τον έλεγχο της πληρότητας των νοµίµων δικαιολογητικών από την αρµόδια υπηρεσία και των προϋποθέσεων του παρόντος νόµου
για την κτήση άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, µε το όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος προσώπου σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ), αύξοντα
αριθµό καταθέσεως αιτήσεως, αναφεροµένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθµού αιτουµένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων. Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων, ουδεµία τροποποίησή τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων και η κατάρτιση των καταστάσεων ολοκληρώνεται µέχρι την 15η Μαΐου µε ευθύνη της οικείας Περιφέρειας. Η ανάρτηση των καταστάσεων στο διαδίκτυο πραγµατοποιείται µέχρι την ίδια ηµεροµηνία µε ευθύνη της Περιφέρειας
σε συνεργασία µε τη ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
Μέχρι την 31η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει
την απόφαση της παρ. 1 του αρ. 85 όπου θα αναφέρεται ι. ο µέγιστος αριθµός των αδειών
κυκλοφορίας όπως αυτός προκύπτει από την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου, ιι. ο επιµερισµός αυτών για κάθε άδεια ως προς τις άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ, ιιι. ο υφιστάµενος αριθµός Ε∆Χ- ΤΑΞΙ και Ε∆Χ- ΕΙ∆ΜΙΣΘ ανά έδρα, ιν. η
διαφορά αυτών σε σχέση µε τον οριζόµενο αριθµό, ν. ο βασικός συντελεστής Σi, καθώς και
τα λοιπά οριζόµενα από το νόµο στοιχεία. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αδειών Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτων που προκύπτει από τον υπολογισµό του µαθηµατικού τύπου είναι µικρότερος
του αριθµού κυκλοφορούντων Ε.∆.Χ. οχηµάτων, κατά τη χρονική στιγµή του υπολογισµού και
εφαρµογής του µαθηµατικού τύπου, τότε οι επιπλέον άδεις δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δε συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών (παρ. 5 άρθρου 85). Στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο σηµείο, και µε απόφαση του αρµόδιου
Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η µετατροπή- κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών- αδειών Ε.∆.Χ.
ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή
ο αριθµός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική µονάδα αριθµού αδειών Ε.∆.Χ.
ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα (παρ. 5 άρθρου 85).
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Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθµός των αιτούντων ανά έδρα αδειών είναι µεγαλύτερος από τον µέγιστο αριθµό ανά έδρα και είδος αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ (ΤΑΞΙ ή ΕΙ∆ΜΙΣΘ) που ορίζεται µε την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη του άρθρου 85, ακολουθείται
η εξής διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών στους νοµίµως αιτούντες:
α) Εφόσον ο συνολικός αριθµός των αιτούντων (φυσικών ή νοµικών προσώπων) άδεια για κάθε ένα είδος Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙ∆ΜΙΣΘ) που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των αντιστοίχων νέων αδειών
που ορίζεται ότι µπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, τότε διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των αιτούντων, στην οποία συµµετέχει ο κάθε αιτών µε
µία (1) συµµετοχή. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.

β) Εφόσον ο αριθµός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙ∆ΜΙΣΘ) που
ορίζεται ότι µπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειµένου να χορηγηθεί τουλάχιστον µία άδεια σε όλους τους νοµίµως αιτούντες, αλλά δεν επαρκεί
προκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νοµίµως παραπάνω από µία
άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από µία άδεια και για τις εναποµένουσες διενεργείται
ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ των αιτούντων πλείονες της µίας άδειες. Στην κλήρωση
αυτή συµµετέχει καθένας από τους αιτούντες πλείονες της µίας άδειες µε τόσες συµµετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε µειωµένες κατά µία. Οι εναποµένουσες άδειες
χορηγούνται στους κληρωθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών κληρώσεων της παραγράφου 7 που διενεργούνται για όλες τις έδρες µέχρι την 20η Ιουνίου του έτους αδειοδοτήσεως, και της αποστολής των καταλόγων των κληρωθέντων στον Περιφερειάρχη, ο τελευταίος
εκδίδει εντός δέκα (10) ηµερών απόφασή όπου περιλαµβάνονται όλοι οι δικαιούχοι στο όνοµα
των οποίων εγκρίνεται η παραχώρηση σε θέση σε κυκλοφορία Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτούντες τις κατατεθείσες από αυτούς
εγγυητικές επιστολές.

25. Στα άρθρα 107 και 108 απαριθµούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει, σωρευτικά, να
συντρέχουν προκειµένου φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα να µπορούν να µετάσχουν
στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.

26. Με τις διατάξεις του άρθρου 109 ορίζονται τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόµενοι
οφείλουν να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια για την απόκτηση άδειας Ε.∆.Χ αυτοκινήτου.

27. Οι διατάξεις του άρθρου 110 ρυθµίζουν τα θέµατα της εγγυητικής επιστολής για τα
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόµου.
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28. Στο άρθρο 111 του παρόντος περιλαµβάνονται οι µεταβατικές διατάξεις προκειµένου να
υπάρξει ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς
έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
95 του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι υποθέσεις που εκκρεµούν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται
από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 103 του παρόντος
νόµου.
Οι µεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αναφέρονται στην πρώτη εφαρµογή των διατάξεων που θεσπίζουν τη διαδικασία χορήγησης και έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι ειδικά για την πρώτη εφαρµογή
του νόµου:
- Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 πρέπει να δηµοσιευθεί πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη σηµατοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 106 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 85. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση πρέπει να δηµοσιευτεί µετά την έκδοση της απόφασης του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 83 του νόµου, προκειµένου να τηρηθεί η ουσιώδης προϋπόθεση του καθορισµού των εδρών και της συνένωσης των όµορων, όπου κριθεί σκόπιµο, πριν τον υπολογισµό
του µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ), διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία της διαδικασίας χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙ∆ΜΙΣΘ).
Επισηµαίνουµε ότι οι προθεσµίες και τα χρονικά διαστήµατα για την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου εφαρµόζονται αναλογικά ως ακολούθως:

- Μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2012 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και η κατάρτιση των καταστάσεων, µε ευθύνη της οικείας Περιφέρειας. Η ανάρτηση των καταστάσεων στο διαδίκτυο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την
ίδια ηµεροµηνία µε ευθύνη της Περιφέρειας σε συνεργασία µε τη ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.

- Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012 πρέπει ο οικείος Περιφερειάρχης να έχει εκδώσει την απόφαση της παρ. 1 του αρ. 85, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε άλλο σηµείο της παρούσης.

- Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των
ηλεκτρονικών κληρώσεων της παραγράφου 7 που διενεργούνται για όλες τις έδρες, και να
αποσταλούν οι κατάλογοι των κληρωθέντων στον Περιφερειάρχη προκειµένου ο τελευταίος
να εκδώσει, εντός δέκα (10) ηµερών, απόφασή όπου θα περιλαµβάνονται όλοι οι δικαιούχοι
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στο όνοµα των οποίων εγκρίνεται η παραχώρηση σε θέση σε κυκλοφορία Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων
Επιπλέον:
- Η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που θα εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 85 πρέπει να περιλαµβάνει την προκήρυξη τουλάχιστον εκατό (100) αδειών

Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα (30) θα είναι ειδικά διασκευασµένα
ώστε να µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.µ.Ε.Α),
- Η απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που θα εκδοθεί σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 85 για την έδρα- ενιαία διοικητική µονάδα της υποπερίπτωσης ββ’ της
περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 83 του νόµου πρέπει να περιλαµβάνει την προκήρυξη

τουλάχιστον τριάντα (30) αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα (9)
θα είναι ειδικά διασκευασµένα ώστε να µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες
(Α.µ.Ε.Α),
- Οι αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τις έδρες- διοικητικές µονάδες των
πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, που θα εκδοθούν σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 85, πρέπει να περιλαµβάνει την προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10) αδειών Ε.∆.Χ. αυ-

τοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ σε κάθε µία, εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ειδικά διασκευασµένα
ώστε να µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.µ.Ε.Α).
Επισηµαίνεται ότι για τη χορήγηση των αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ ειδικά
διασκευασµένων που θα µπορούν να µεταφέρουν Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΕΙ∆ΜΙΣΘΑ.µ.Ε.Α.), ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση όπου θα αναφέρει ρητά ότι
το αίτηµά του αφορά άδεια κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ΕΙ∆ΜΙΣΘ-Α.µ.Ε.Α., και κατά συνέπεια θα πρέπει να ακολουθηθεί ξεχωριστή κλήρωση για την κατηγορία αυτή των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι ως Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΕΙ∆ΜΙΣΘ χαρακτηρίζονται
και λειτουργούν: α. τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α’ 28) και της
υπ’ αριθµ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9-07-1997 (Β’ 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών &
Επικοινωνιών ( Ε.∆.Χ.- Α.µ.Ε.Α.) και β. τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.3446/2006 (Α’ 49) (λευκά Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ).
Ωστόσο, από τις σχετικές µε τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα ΕΙ∆ΜΙΣΘ διατάξεις περί έδρας εξαιρούνται
τα οχήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων, διατηρώντας τις έδρες τους ως έχουν προκειµένου
να συνεχιστεί, όπως ισχύει σήµερα, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα πρέπει να τροποποιήσουν σχετικά τις άδειες κυκλοφορίας τους.
Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα (Λιµουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 500321/1996 (Β’ 391) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΕΟΤ, εξα-
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κολουθούν να λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως έχουν έως τη δηµοσίευση του νόµου.

29. Στο άρθρο 112 του παρόντος προσδιορίζονται οι από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου καταργούµενες διατάξεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ Χ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Κατερίνα Σαρρή

Συνηµ.: 13 σελίδες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες οι ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
Π. Κανελλοπούλου 4, T.K. 101 77, Αθήνα
3. ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής Υπουργείου Υπ. Με. & ∆ι.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ 117 43, Αθήνα
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 546 55, Θεσσαλονίκη
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιοχή ΖΕΠ, ∆ιοικητήριο, ΤΚ 50 100, Κοζάνη
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κακουλίδου 1,ΤΚ 69 100, Κοµοτηνή
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών, ΤΚ 26441, Πάτρα
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
∆ιοικητήριο: Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Νοµαρχίας), ΤΚ 41 110, Λάρισα
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
∆ιοικητήριο: Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 452 21, Ιωάννινα
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλ. Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22 100, Τρίπολη
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Υψηλάντη 1 - Τ. Κ. 35100 Λαµία
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
α) Επτανήσου 35, ΤΚ 34 100, Ερµούπολη Σύρου

και

β) Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 85 100 Ρόδος
14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Αλυκές Ποταµού - Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, ΤΚ. 49 100, Κέρκυρα

15

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ

15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κουντουριώτη 1, 811 00 Μυτιλήνη
16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Υπ. Με. & ∆ι.
2. Γραφείο Υφυπουργού Υπ. Με & ∆ι.
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ. Με & ∆ι.
4. Γραφείο Γενικού ∆/ντή Μεταφορών Υπ. Με. & ∆ι.
5. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Υπ. Με. & ∆ι. (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Τ.Κ. 101 91, Αθήνα
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7, ΤΚ 105 63, Αθήνα
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πειραιώς 40, ΤΚ 104 37, Αθήνα
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΩΝ
Πειραιώς 4, ΤΚ 104 31, Αθήνα
9. ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μάρνη 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα
10. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ο∆ΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Οδυσσέως 8, ΤΚ 104 37, Αθήνα

Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆ΕΜ-Τµήµα Αστικών Συγκοινωνιών
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