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Θέµα: ∆ιευκρινήσεις

επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθµίσεις

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»
αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων.

Σε συνέχεια πολυάριθµων ερωτηµάτων προς την Υπηρεσία µας αναφορικά µε θέµατα
Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων, όπως αυτά θίγονται στο ν.4070/2012 (Α’
82), και για την ενιαία αντιµετώπιση αυτών σας ενηµερώνουµε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά µε θέµατα ειδικών αδειών οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουµε
ότι:
•

Στις περιπτώσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε∆Χ
αυτοκινήτου µετά τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι µετά τη 10η Απριλίου 2012,
θα εισπράττεται το προβλεπόµενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 95 παράβολο
ύψους πενήντα (50) ευρώ ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αίτησης για την αρχική
χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας.

•

Για την αρχική χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ο
ενδιαφερόµενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
95 του ν.4070/2012 (Α’82), η συνδροµή των οποίων αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 3α του ιδίου άρθρου.

•

Για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου, όπως
αναφέρεται και στην παράγραφο 3β του άρθρου 95, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 3α πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη
συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε’, στ’ και η’ της παραγράφου 2 του
ιδίου άρθρου.
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Επισηµαίνεται ότι ειδικά οι κατέχοντες ισχύουσα ειδική άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που έχει
αρχικώς χορηγηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4070/2012, ήτοι πριν από τη 10η Απριλίου
2012, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης τίτλου σπουδών υποχρεωτικής
εκπαίδευσης ή αναγνωρισµένης ισότιµης σχολής του εξωτερικού (αν είναι Έλληνες υπήκοοι),
και από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας (αν δεν είναι Έλληνες
υπήκοοι).
2. Αναφορικά µε τις έδρες των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων διευκρινίζουµε ότι πλέον µε το
ν.4070/2012 η Ελληνική επικράτεια διαιρείται σε έδρες-διοικητικές µονάδες όπως αυτές
ορίζονται µε το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83, είτε σε αυτές εδρεύει Ε.∆Χ.
αυτοκίνητο είτε όχι, και σε έδρες- ενιαίες διοικητικές µονάδες κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο β’
της ίδιας παραγράφου.
Κατά συνέπεια, όλες οι προαναφερόµενες έδρες- διοικητικές µονάδες δύνανται είτε να
συνενωθούν είτε να διατηρηθούν ως έχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να
καταγραφούν ρητά στην απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου της παραγράφου 3
του άρθρου 83 του νόµου, όπως αυτή θα καθοριστεί εντός δύο µηνών από τη θέση σε ισχύ
του ν.4070/2012, ήτοι έως τη 10η Ιουνίου 2012.
Εξυπακούεται ότι ο µαθηµατικός τύπος της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του νόµου
θα εφαρµοστεί ανά έδρα-διοικητική µονάδα όπως αυτές θα καθοριστούν µε την
προαναφερόµενη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι στις έδρες που θα προκύψουν από συνένωση υφιστάµενων
εδρών, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012, θα
εφαρµοστεί τιµολόγιο 1 (µονή ταρίφα) εκτός αν θεσπιστεί περιµετρική ζώνη, κατά τα
οριζόµενα του άρθρου 18 του π.δ. 243 και 244/1987. Υπενθυµίζουµε ότι η συνένωση δύναται
να προκύψει µεταξύ όµορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ανά δύο
τουλάχιστον) διασφαλίζοντας χωρική συνέχεια στη νέα έδρα.
3. Τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα των οποίων η έδρα άλλαξε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των
περιπτώσεων αα’ και ββ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νόµου ή θα αλλάξει κατόπιν
της έκδοσης της απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές των εξωτερικών ενδείξεων
(π.χ. εξωτερικό χρωµατισµό, οµόκεντροι κύκλοι) έως την 30η Σεπτεµβρίου 2012.
Εξυπακούεται ότι τα εν λόγω Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα των οποίων η έδρα άλλαξε ή θα
αλλάξει, εξυπηρετούν τη νέα έδρα δίχως να απαιτείται η προσαρµογή ως προς τις εξωτερικές
ενδείξεις έως τη συµπλήρωση του εύλογου χρονικού διαστήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2012.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις Ε.∆.Χ. αυτοκίνητων - ΤΑΞΙ που προσέρχονται για τεχνικό
έλεγχο έως την 30η Σεπτεµβρίου 2012 µη έχοντας προχωρήσει στις απαιτούµενες αλλαγές ως
προς τον εξωτερικό χρωµατισµό και τους οµόκεντρους κύκλους, στο χορηγηθέν ∆ελτίο
Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) θα αναγράφεται η εξής παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή
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εξωτερικού χρωµατισµού ή αλλαγή της αναγραφόµενης έδρας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ
στους οµόκεντρους κύκλους µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012».
Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, για τη µη συµµόρφωση µε τις σχετικές
διατάξεις:
α) περί εξωτερικού χρωµατισµού, θα σηµειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σηµείο ελέγχου 1401
της ΥΑ 44800/123/1985 (Β’ 781), όπως ισχύει.
β) για τη µη αλλαγή της αναγραφόµενης στους οµόκεντρους κύκλους έδρας στο όχηµα, όπου
αυτή απαιτείται, θα σηµειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο σηµείο ελέγχου 14804 της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης.
Ενηµερώνουµε τα Κ.Τ.Ε.Ο., στα οποία κοινοποιείται το παρόν, ότι σύµφωνα µε τις
νέες ρυθµίσεις (παράγραφος 5 του άρθρου 89) τα Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ µε κυβισµό
µηχανής µέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά που έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής- πλην της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης- πλην των
∆ήµων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος- αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη
συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ενώ όσα έχουν κυβισµό µηχανής µηχανής 1.950 κυβικά
εκατοστά και άνω αποσύρονται µε τη συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών. Τα λοιπά Ε.∆.Χ.
αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών, µε
εξαίρεση όσα έχουν έδρα διοικητικές µονάδες µε πληθυσµό λιγότερο από 3.000 κατοίκους,
οπότε αποσύρονται µε τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών. Ο έλεγχος των οχηµάτων
από τα Κ.Τ.Ε.Ο. θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις δίχως να θεωρείται
έλλειψη η απουσία ύπαρξης σχετικής παρατήρησης επί της άδειας κυκλοφορίας. Σε κάθε
περίπτωση έκδοσης νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου για οποιαδήποτε
αιτία η αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών θα προχωρά σε καταχώρηση
παρατήρησης σχετικά µε το όριο ηλικίας έκαστου οχήµατος.

4. Όσον αφορά την εξέταση εκκρεµουσών πειθαρχικών υποθέσεων, ενηµερώνουµε ότι
σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν.4070/2012 (παρ. 2 του άρθρου 111), οι
υποθέσεις που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4070/2012 στο α’ βάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου του άρθρου 103.
Οι υποθέσεις που εισάγονται στο α’ βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 21 του
π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), µετά τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου, θεωρούνται επίσης
εκκρεµείς και εκδικάζονται από αυτό µέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του
άρθρου 103. Οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία τέλεσης της παράβασης.

5. Για θέµατα µεταβίβασης αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων επισηµαίνεται ότι για την αγορά
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003
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(Α’38), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.3534/2007 (Α’40), οπότε
δεν απαιτείται η προσκόµιση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. από το νέο ιδιοκτήτη του Ε.∆.Χ.
αυτοκινήτου, όπως επίσης και για τη µεταβίβαση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου µε δωρεά εν ζωή ή αιτία
θανάτου ή µε κληρονοµιά δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ.
4278/1962(Α’ 191).
Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόµενος είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται η
προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας µόνο από το κύριο, κατά την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου στο όνοµα του, ταµείο ασφάλισης.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης,
ο έλεγχος του ποινικού µητρώου θα πραγµατοποιείται απαραιτήτως κατά την έκδοση της νέας
άδειας κυκλοφορίας από την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

6. Έργο της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως
διατυπώνεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόµου, είναι η παροχή γνώµης προς τον
οικείο Περιφερειάρχη πριν την έκδοση από αυτόν της απόφασης της παραγράφου 1 του ίδιου
άρθρου.

7. Τέλος, διευκρινίζουµε ότι η προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.4070/2012
δεν είναι αποκλειστική αφού δεν ορίζεται ως τέτοια από τον νόµο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
Σ.Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Κατερίνα Σαρρή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών
- ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία
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. ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων

( µε την παράκληση ενηµέρωσης των Κ.Τ.Ε.Ο. και Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας)

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

