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Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες - Ορισμοί
Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:
1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά
αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις,
περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες
αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε:
[Αρχή Τροποποίησης] «α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός
όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον
μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα
εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του
αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση
των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν
μεταφορά ατόμων με αναπηρία.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/303-18 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής
Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που
προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι
ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να
εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». - ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-1214 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων
Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν.
4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία
και συνεταιρισμός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόμου, που
έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει με τον όρο
παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του
τιμήματος, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο
για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή

εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους
κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4. Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο
προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με
καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.
[Αρχή Τροποποίησης]«5. Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το
οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται
από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου
ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με
καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής
προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του
συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ
αυτοκίνητο.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
αα. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.
ββ. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.
β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.
αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και
προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ
αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο
επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας ή της
περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε
λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής μονάδας
ή εκκίνησης του οχήματος.
ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
7. Έναρξη - Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔμΙΣΘ: Η έναρξη της
διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το
τέλος αυτής, προκειμένου να συμφωνηθεί το κόμιστρο διαδρομής,
προσδιορίζονται ως εξής:
Α. Έναρξη διαδρομής: Σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του
επιβάτη. Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.
[Αρχή Τροποποίησης]«8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που
βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της
έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο
είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι
εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η
προ-μίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι
υποχρεωτική.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Γ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
9. Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την
παρεχόμενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το
τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή
ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε
τιμολόγιο 2.

[Αρχή Τροποποίησης]«10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα
και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με
Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/1712-14 [Τέλος Τροποποίησης]
11. Έτος αδειοδοτήσεως: το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου
διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 83
Έννοια έδρας
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα,
η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για
την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
α) Ως έδρες - διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που
καθορίστηκαν με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2
παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 (Α΄114).
β) Ως έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),
ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
3. [Αρχή Τροποποίησης] «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου
Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να» - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ
ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος Τροποποίησης] καθορίζονται οι έδρες
οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων
εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των
εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
(Με τις παρ. 15, 16, 17, 18 του άρθρου 106 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ216 Α/11-10-13, ορίζεται ότι : “15. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας
Ραδιοταξί πραγματοποιείται στην οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α. Καταστατικό νομικού προσώπου, στο οποίο απαραίτητα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί
στο Ραδιοταξί.
β. Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα
χρησιμοποιείται από το Ραδιοταξί.
16. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί σε κάθε έδρα - διοικητική
μονάδα του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α΄82) εφόσον στο Ραδιοταξί
έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων της έδρας - διοικητικής μονάδας.

17. Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί
τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων, για τις έδρες - διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ή τουλάχιστον 150 Ε.Δ.Χ./ΤΑΞΙ
αυτοκίνητα, για τις έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν. 4070/2012.
18. Οι διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και
κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιο-ταξί της κείμενης νομοθεσίας δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, τα οποία εφαρμόζουν
συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής για την
εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην
ραδιοσυχνοτήτων”).
Άρθρο 84
Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας
1. Τα Ε.Δ.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 τη 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 στο
διευρυμένο Δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν.
2801/2000 (Α΄ 46).
2. Σε περίπτωση που το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ προκύπτει από
μετατροπή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε έχει ως έδρα την έδρα που είχε
το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑ ξΙ.
3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πλην των κάτωθι
περιπτώσεων:
α. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η αλλαγή έδρας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή
ενότητα και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα στην οποία δεν
εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο της ιδίας κατηγορίας.
β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για αμοιβαία
αλλαγή των εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ εντός της ιδίας Περιφέρειας
αλλά σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής [Αρχή
Τροποποίησης] «ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας» - ΠΡΟΣΘ. ΩΣ
ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2Β ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος Τροποποίησης] και με κοινή απόφαση
των οικείων Περιφερειαρχών, εφόσον πρόκειται για έδρες που ανήκουν σε
διαφορετική Περιφέρεια η καθεμία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές
και οι Περιφερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές μονάδες
των εδρών τους είναι όμορες.
[Αρχή Τροποποίησης]4. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών,
επιτρέπεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6)
μήνες ανά έτος, να σταθμεύει σε έδρα άλλη από αυτήν που αναγράφεται
στην άδεια κυκλοφορίας του, υπό τον όρο ότι η άλλη έδρα ανήκει σε
διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία ανήκει η έδρα του.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η μεταστάθμευση
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑ Ξ Ι από μία έδρα σε άλλη έδρα της ιδίας
Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ής
Σεπτεμβρίου, για εξυπηρέτηση εποχιακών συγκοινωνιακών αναγκών. . ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 84 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 106 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 85
Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά
έδρα
1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και
ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος
άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός
ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ.
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με
τον οριζόμενο αριθμό.
2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα
ευρίσκεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Α = {( Π+Πν)/1000}*Σi
όπου:
Α είναι ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα.
Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη
πριν από τον υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, δια τον αριθμό 1095 =(365 X 3).
[Αρχή Τροποποίησης] «Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται
όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί
κ.λπ.». - ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος
Τροποποίησης]
Σi είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται 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 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83.
Ο βασικός συντελεστής Σi μπορεί να προσαυξάνεται από τον
Περιφερειάρχη με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
από ένα δέκατο (0,10) έως και πέντε δέκατα (0,50). Η προσαύξηση του
βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ’ όψη της
δομής του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοικητικής μονάδας, τις ανάγκες
μεταφοράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεώς
τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφοράς με
ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως,
της γενικότερης υφιστάμενης και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της
επομένης αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυνατόν περιορισμού των
όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των
Ε.Δ.Χ., του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή της
έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά έτος,
του μέσου ετήσιου όρου του δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έδρα ή στην Περιφερειακή ενότητα στην
οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων
που είναι τεχνολογίας EURO V και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό
του τύπου προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην

πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο βασικός συντελεστής Σi δύναται να
επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη
δημοσίευση του νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας απόφασης,
χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 1,50.
[Αρχή Τροποποίησης]«2α. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην
προηγούμενη παράγραφο 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από [Αρχή
Τροποποίησης] «335» - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος
Τροποποίησης] κατοίκους, [Αρχή Τροποποίησης] «επιτρέπεται να
χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης» ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14
ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος Τροποποίησης]. Τα Επιβατηγά
Αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, στα οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο εντός
αυτού του νησιού.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 2Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 85 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 4ο ΤΟΥ
Ν. 4382/16, ΦΕΚ-71 Α/20-4-16 [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]«3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από
προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης
Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1)
εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της
Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων
οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα
Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή
συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και
αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική
γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
85 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-1214 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Για την επίτευξη βέλτιστης ρυθμίσεως με την απόφαση της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
με αίτημα της οικείας Περιφέρειας και Δικτύων μπορεί να συγκροτεί
Επιστημονική Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και αναγνωρισμένων εν γένει επιστημονικών φορέων, σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της
Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως, με σκοπό
την εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
εκδίδεται τουλάχιστον ένα έτος μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος
νόμου, ανατίθεται στην επιτροπή αυτή η εκπόνηση εκθέσεως για την
εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του.
5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου προκύπτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ. από αυτές
που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό, οι επιπλέον άδειες δεν
αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία
εκδόσεως νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του παρόντος

νόμου. Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου
Περιφερειάρχη, να μετατραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ.
ΤΑ Ξ Ι σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες
άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος
στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ
αντίστοιχα.
6. [Αρχή Τροποποίησης]« Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΜΕΤ εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί
παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας
αδειοδότησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» - ΑΝΤΙΚ.
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης] .
Δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του πέντε τοις εκατό
(5%) του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων σε μία έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (α) και
του τρία τοις εκατό (3%) σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα του
άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (β) του παρόντος νόμου. Όταν
προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην επόμενη
ακέραια μονάδα. Εάν ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι
μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20), δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα
πρόσωπο πέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος ιδανικών μεριδίων που
υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
(βλ. την υπ'αριθμ. οικ Α/51964/4963/13 (ΦΕΚ 1034 Β/26-4-2013)
απόφαση σχετικά με τον Καθορισμός ύψους του παραβόλου για τη
χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)).
Άρθρο 86
Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Σε κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας τηρείται μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων. Το μητρώο περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
[Αρχή Τροποποίησης]«α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ),
αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν.
4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
β. έδρα αυτοκινήτου,
γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση
κατοικίας ή έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου και, για τα φυσικά
πρόσωπα, επάγγελμα),
δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου, μοντέλο οχήματος και έτος
κατασκευής,
ε. κατηγορία αυτοκινήτου ως προς την αντιρρυπαντική τεχνολογία του.
2. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία που
τηρεί το μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής
των προαναφερόμενων στοιχείων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί
να καθορίζονται και άλλα στοιχεία πλέον των οριζομένων στην παράγραφο
1, που περιλαμβάνονται στο μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 87
Σύσταση εταιρειών – συνεταιρισμών
1. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών με νομική προσωπικότητα και
συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) για την εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
ανάλογα με τον εταιρικό τύπο.
2. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός που συστήνεται από την έναρξη ισχύος του
άρθρου αυτού οφείλει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους
στάθμευσης του συνόλου των οχημάτων που διαθέτει και εγκαταστάσεις
για την φύλαξη και συντήρησή τους, σε περίπτωση που κατέχει στο όνομά
της/του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων.
3. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μπορεί με έγγραφη σύμβαση που
θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με
αποζημίωση που υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο ή με το χρόνο παραχώρησης,
να παραχωρεί την εκμετάλλευση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε εταιρεία ή
συνεταιρισμό που έχει αντίστοιχο σκοπό ή σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει
ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου.
[Αρχή Τροποποίησης]«4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία
ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η χορήγηση άδειας
σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον
περιφερειάρχη της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται η
συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με
αντίστοιχη καταβολή μετρητών.
Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους
μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις
περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του
άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των
μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή
εταίρου.
6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 και του νόμου αυτού.
β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την
καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο
προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες.
γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές.
7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις
διατάξεις του ν.1667/1986 (Α΄ 196), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς
συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία
των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης
αυτών.
8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις
προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το
εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά

πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε
άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.
9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών
παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους. Οι όροι χρήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η
αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα
καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας
ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών.
10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του
συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του
ποσοστού κάθε μετόχου επί του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της
παραγράφου αυτής το Ε.Δ.Χ. ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο
ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι
συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%,
εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά
από έναν εξ αυτών.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 4 ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 87 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος
Τροποποίησης]
(Με την υποπαρ. Η2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, ΦΕΚ-222
Α/12-11-12, ορίζεται ότι : “1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και
στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους
4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α΄118), και σε εταιρείες και
συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο
87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12)
ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης
της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. ... βλ. Και
επ. Περιπτώσεις σχετικά με την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής
χρήσης..”).
(Με το άρθρο 219Α του Ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α/17-1-18, ορίζεται ότι
: “Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα
με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν.
4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με
αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς
επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά” - βλ. Και άρθρο 219Α ν.
4512/18 για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις).
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 88
Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
1. Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας τους.
2. Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση αυτή γίνεται όταν το
Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του

επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με αποδεικτικό της
προμίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της
προμίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής,
μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται με την
προμίσθωση.
3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια,
τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών
λεωφορείων, το αποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα
ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως
αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).
[Αρχή Τροποποίησης]«4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται
από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων
ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του
προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην
περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 82.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261
Α/17-12-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 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 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/11-10-18 [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,
ΦΕΚ-59 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/17-12-14 –
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/4-319 [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/11-10-13 [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)

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 92Α
Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΔΜΕΤ)
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.ΕΙΔΜΕΤ αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό μετατροπής των
κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
και το μεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων
επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με καινουργή ή μεταχειρισμένα
της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη
συμπεριλαμβανομένου, επιβατηγά οχήματα άνω των 2.500 κυβικών
εκατοστών. Η μετατροπή των κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας
χρήσης οχημάτων στην κατηγορία ΕΙΔΜΕΤ είναι αμετάκλητη για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών.» - ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 92Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘ.
106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 93
Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διατίθεται
μία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με όμοια απόφαση
καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας για
τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (σύστημα G.Ρ.S., διαχωριστικά και άλλα)
και κάθε σχετικό θέμα. (Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων
Επιβατικών Μεταφορών) Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 94
Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα
Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων
ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κλάδου ή ειδικότητας οδηγών στο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9
του ν. 1232/1982 και στο ερμηνευτικό άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982
(Α΄ 65), υποψηφίων που είναι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ή εκμεταλλεύονται στο
όνομά τους αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ., ολόκληρο ή κατά ιδανικό μερίδιο.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας
Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να
οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται
ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της
ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε
φορά,

β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε
ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,
γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100 της περίπτωσης α΄ του παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική
γλώσσα,
στ. εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του
εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου,
Βλ. την υπ’αριθμ. A/79574/5488/16/17 (ΦΕΚ 4587 Β/27-122017) απόφαση : Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου
95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την
οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».
[Αρχή Τροποποίησης]«η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
τουλάχιστον κατηγορίας Β΄» . - ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ ΠΕΡ. Η ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 95 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216
Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
θ. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο
ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία
δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου γ΄
υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για την
περίπτωση του εδαφίου δ΄ υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την
περίπτωση του εδαφίου ε΄ υποβάλλει πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού (Επίπεδο Α2), που χορηγείται
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την περίπτωση του εδαφίου στ΄
υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ΄ υποβάλλει ιατρικό
πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η΄ υποβάλλει
επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών
υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος εφόσον
είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και
δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
προηγούμενη περίπτωση α. της παραγράφου αυτής, πλην των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων των
περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης
παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των
εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που
ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και
το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
(Βλ. την υπ’αριθμ. A/79574/5488/16/17 (ΦΕΚ 4587 Β/27-122017) απόφαση : Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου
95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την
οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)»).
(Βλ. Και την εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΟΙΚ. Α/1039/38/11-1-18 (ΑΔΑ:
ΩΞΣ5465ΧΘΞ-ΔΧΖ) : Αποστολή αποσπάσματος ΦΕΚ (Τεύχος Β' 4587)Παροχή διευκρινίσεων περί του ιατρικού πιστοποιητικού της παρ. 4 του
άρθρου 95 του ν.4070/2012 (A' 82)).
5. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 104 ότι η ειδική άδεια
οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό,
με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι
απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει
εκδοθεί στο όνομα του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση
υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης
της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες
περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα
πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 96
Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας
τηρείται Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ., στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις
του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, που διαπράττονται από τους κατόχους ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.Δ.Χ., καθώς και οι επιβαλλόμενες σε αυτούς διοικητικές
κυρώσεις και οι κάθε είδους επερχόμενες μεταβολές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζεται το περιεχόμενο των καταχωρίσεων του Μητρώου Οδηγών, ο
τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια για την καταχώριση των παραβάσεων
διοικητικά όργανα.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

Άρθρο 97
Υποχρέωση παραμονής
Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα παραμένουν υποχρεωτικά στην έδρα που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 84 του παρόντος.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
[Αρχή Τροποποίησης] Αρθρο 98
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ,
β. η διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
[Αρχή Τροποποίησης]«γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για
τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς
οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 98 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216
Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ,
ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή
και τον προορισμό,
στ. η απρεπής συμπεριφορά προς τους επιβάτες,
ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος.
[Αρχή Τροποποίησης]2. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων
επιβάλλεται, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103,
διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α. για πρώτη φορά, τετρακόσια (400) ευρώ,
β. για δεύτερη φορά, επτακόσια (700) ευρώ,
γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.
3. Αν ο οδηγός είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά ποσοστό
100% και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, επιβάλλεται σε αυτόν, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α. για πρώτη φορά, εξακόσια (600) ευρώ,
β. για δεύτερη φορά, χίλια (1.000) ευρώ,
γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
4. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε
φορά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα
πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου. - Μετά την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου (άρθρο 32 ν.
4313/14) παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των
προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως
ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101
του ν. 4070/2012 όπως ισχύει ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν.
4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 98 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 (Βλ. Το άρθρο 1 (Υποχρεώσεις
Οδηγών ΕΔΧ Αυτοκινήτων) Ν. 4530/18 - (Βλ. Και άρθρο 93
(Μεταβατικές διατάξεις) Ν. 4530/18) [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]Άρθρο 99
Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ), 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. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ) για την εκτέλεση μεταφορικού
έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών, θέματα χρήσης
των ταξιμέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήματος, καθώς και οι
διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα, για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον
παρόντα νόμο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται
προϊσχύουσες αντίθετες διατάξεις.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 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 100
Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη:
(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε
εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων
νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων,
δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού,
κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας
άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης,
σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής,
υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί
όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του
νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,
λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. Σε
περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται
σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα: (i) ο
Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης
Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή
ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την
έκδοση της απόφασης, (ii) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη
περίπτωση.
(β) Όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου
97 απουσιάζει συστηματικά -έστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσίααπό την έδρα του. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του

συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,
σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε
περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά.
(γ) Όταν ο οδηγός που είναι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά ποσοστό
100% παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 98 του παρόντος. Στην
περίπτωση αυτή με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλούνται η
άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και αφαιρούνται οι κρατικές του
πινακίδες από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση κάθε νέας
υποτροπής από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος.
[Αρχή Τροποποίησης]«(δ). Όταν διαπιστωθεί ότι το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο
βρίσκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας
κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην
περίπτωση αυτή, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η
άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του
συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.
Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με
κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για
επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανάκλησης
της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια
κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριμένων
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε
περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με
κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για
επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της
εξάμηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών
πινακίδων τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται
οριστικά η άδεια κυκλοφορίας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 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)
[Αρχή Τροποποίησης]Άρθρο 101
Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:
α. Για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες, αν ο οδηγός
τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών
Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με τρία (3) πειθαρχικά
παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
β. Για χρονικό διάστημα από τρεις (3) έως (6) μήνες, αν ο οδηγός εντός
του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος της παραγράφου α΄ ή των
επομένων δύο (2) ετών τιμωρηθεί για δύο (2) επιπλέον της παραγράφου
α΄ πειθαρχικά παραπτώματα.
γ. Για χρονικό διάστημα από (6) μήνες έως ένα (1) έτος, αν ο οδηγός στο
ίδιο χρονικό διάστημα της παραγράφου β΄ τιμωρηθεί με επιπλέον ένα (1)
των παραπάνω πειθαρχικό παράπτωμα ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει
ήδη προηγουμένως τιμωρηθεί για δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώματα.
Ακόμη ανακαλείται οριστικά σε περίπτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική
άδεια οδήγησης, όπως και σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του

οδηγού για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100. - Μετά
την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
(άρθρο 32 ν. 4313/14) παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22
και 23 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104), των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄
46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το
άρθρο 101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ.
32 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14[Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 102
Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Οι άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων 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, με έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας.
2. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
κατόπιν μεταβίβασης, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στην
αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο.
[Αρχή Τροποποίησης]«(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα
του εδαφίου α΄ του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.» - ΑΝΤΙΚ.ΤΗΣ
ΥΠΟΠΕΡ. ΑΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9
ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
(ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
(γγ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο κατέχει στο όνομά του περισσότερες
από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα
συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση
των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού,
κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων
και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ.
οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
(β) Εάν είναι νομικό πρόσωπο.
(αα) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας ή αν αυτό δεν
δημοσιεύεται κυρωμένο αντίγραφο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
(γγ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
σε περίπτωση Α.Ε. και συνεταιρισμού ή των διαχειριστών στους λοιπούς
τύπους εταιρει-ών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφί-ου α΄ του άρθρου 100
του παρόντος νόμου.
(δδ) Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο κατέχει στο όνομα του
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ
συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στέγαση γραφείων, τη στάθμευση,
φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή
τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που

βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη
στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι.
3. Ο τρόπος φορολογήσεως των μεταβιβάσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα
ρυθμιστεί με νόμο. Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού, οι
μεταβιβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων φορολογούνται με τις ισχύουσες
κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.
[Αρχή Τροποποίησης]«4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των
περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της
διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του
οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος
νόμου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 4 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 102 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31
ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 103
Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα
[Αρχή Τροποποίησης] «1. Συνιστάται ανά διετία εντός του πρώτου διμήνου
του πρώτου έτους στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο με
διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την
επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν
πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό
Συμβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.
[Αρχή Τροποποίησης] «Συνιστάται ανά διετία, μέσα στο πρώτο δίμηνο του
πρώτου έτους, στην έδρα κάθε περιφέρειας ή, για τις νησιωτικές
περιφέρειες του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε κάθε
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας,
πειθαρχικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον
έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση
διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, των
ιδιοκτητών και των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις
εκδικάζονται από το πειθαρχικό συμβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητου.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
103 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4599/19, ΦΕΚ-40 Α/4-319 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
[Αρχή Τροποποίησης] «α. Δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας ή δύο (2)
εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
περιφέρειας για τις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του
ν.3852/2010 (Α΄ 87), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από
τον Περιφερειάρχη,» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4599/19, ΦΕΚ-40 Α/4-3-19 [Τέλος
Τροποποίησης]
β. έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή με τον αναπληρωτή του, ο οποίος
υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας, με τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται αρμοδίως και έχουν την ιδιότητα του

αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προέρχονται κατά προτίμηση
από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές
τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των
ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος
των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα
του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελματικές
οργανώσεις των ενδιαφερομένων, εντός δέκα (10) ημερών, ύστερα από
πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει
άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελματικές
οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη
δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης
αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελματική
οργάνωση με τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη, σύμφωνα με το
πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση
του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην
περίπτωση της παραγράφου 11 δύνανται να οριστούν ως μέλη των
Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών όταν οι επαγγελματικές οργανώσεις ή/και η
οικεία αστυνομική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό
εκπροσώπων τους.
3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αμιγές σωματείο οδηγών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει μικτό σωματείο οδηγών που αποτελείται από
οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και
φορτηγών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει, για τις παραβάσεις
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο και
συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, εκπρόσωπος
των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.
4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας από τους
εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.
5. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των συμβουλίων
καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία
(3) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο
Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι
αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση.
7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από γραμματεία, η οποία:
α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο, β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων
των κανονισμών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή
εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις
έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του
Πειθαρχικού Συμβουλίου,
γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,

δ. εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ε. τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.
8. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την
εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου αυτού ρυθμίζονται από τον πρόεδρό
τους. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά μέσα,
που εκτιμώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.
9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός
από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων
οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.
10. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει στην αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναλυτική
κατάσταση με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεμούν σε αυτό.
11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορεί να συγκροτούνται με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότησή τους από τον
Περιφερειάρχη.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5
ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 (βλ. Και άρθρα 6-11 ν.
4530/18 - (Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) Ν. 4530/18) [Τέλος
Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
[Αρχή Τροποποίησης] Αρθρο 104
Όργανα ελέγχου
Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως, ορίζονται τα
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και ν.
3446/2006 (Α΄ 49), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους
χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν,
ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή
άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό, που διέπραξε τις
παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 98 του νόμου αυτού, την ειδική άδεια
οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και
των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση
διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
(βλ. Και άρθρο 32 (Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
Αυτοκινήτων) ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14)
- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 104 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν.
4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 (Βλ. Άρθρο 4 (Οργανα ελέγχου) Ν.
4530/18) - (Βλ. Και άρθρο 93 (Μεταβατικές διατάξεις) Ν.
4530/18)[Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 105
Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ
1. Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑ Ξ Ι περιλαμβάνει τα εξής:
α) Το δικαίωμα εκκίνησης - σημαία (ευρώ ανά μίσθωση).
β) Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

γ) Την αποζημίωση αναμονής.
δ) Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής.
ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος
νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο
Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).
2. Το τιμολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο,
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
[Αρχή Τροποποίησης]«Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται
ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε
περίπτωση προμίσθωσης.» - ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘ. 106 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]
3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηματαγωγών πλοί-ων (FERRY BOAT)
βαρύνουν τον επιβάτη.
4. α. Οι ιδιοκτήτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν
συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με
οδηγό, με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ. [Αρχή Τροποποίησης] «ή με
Ν.Π.Ι.Δ.» - ΠΡΟΣΘ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ
ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος Τροποποίησης] , με
κόμιστρο που διαμορφώνεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ΄.
β. Αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης, θεωρημένο επί ποινή
ακυρότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπάρχει στο αυτοκίνητο με μέριμνα
του εκμισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο εκατό
(100) ευρώ. Κατά τις ώρες και ημέρες της μίσθωσης, που περιγράφονται
ρητά στο εν λόγω συμφωνητικό, δεν απαιτείται η λειτουργία του
ταξιμέτρου κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο συμφωνητικό
διαδρομών.
γ. Όταν η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο, τότε εφαρμόζονται οι
κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων και προμηθειών του Δημοσίου
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 106
Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Άδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ
εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων
υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.
[Αρχή Τροποποίησης] «2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται
σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι
κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση
προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως
του άρθρου 85 του παρόντος» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 14 ΤΟΥ Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18 [Τέλος
Τροποποίησης]

3. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, δημοσιεύεται
πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, με την οποία καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για
μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική
αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος
για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή
διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους
άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη
που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος
για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της
ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη: (α)
τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα
ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά
μαζικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), (γ) δημοσιεύεται σε
δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν
στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και
μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και (ε) αποστέλλεται στα
επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών.
Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε
πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά
πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε
περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες
άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου
των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.
4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο
διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός
Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.
5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την
έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια,
το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται
από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του παρόντος νόμου
δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός
πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της πληρότητος
των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των
προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος
προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), 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 Δικτύων.
Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ουδεμία τροποποίησή
τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων
και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται μέχρι την 15η Μαΐου
του έτους αδειοδοτήσεως.
6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου
στο διαδίκτυο και μέχρι την 31η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως, κάθε

Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 85 παρ. 1 του
παρόντος νόμου απόφασή του.
7. Για την χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτησαμένους, εφόσον ο
συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 85 παρ. 1 του
οικείου Περιφερειάρχη ότι μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για
κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑ Ξ Ι ή ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών
προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην
αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των
αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1)
συμμετοχή. [Αρχή Τροποποίησης]«Άδειες χορηγούνται στους
κληρωθέντες». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ.
7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ261 Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή
ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα
επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους
νομίμως αιτησαμένους, 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 αιτησαμένων πλείονες της μίας άδειες.
Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες
της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε
μειωμένες κατά μία. [Αρχή Τροποποίησης]«Άδειες χορηγούνται στους
κληρωθέντες». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ.
7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ261 Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου
διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από την Διεύθυνση Οργάνωσης
και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
μέχρι την 20ή Ιουνίου του έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
(βλ. Την υπ' αριθμ. οικ Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357 Β/17-12-2012)
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων : Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη
χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν.
4070/2012 (Α΄ 82)).
9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον
Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός
δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφασή του για κάθε δικαιούχο με την οποία
εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους
τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.
[Αρχή Τροποποίησης]«10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της
προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και

να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το
αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά
το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 10
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261
Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 107
Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων
1. Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα
του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσε-ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν
στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 108
Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων
Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα νομικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν
διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου. Ως τέτοια νοούνται για τις
Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι
Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι
ομόρρυθμοι εταίροι.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν
στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 109

Αίτηση – Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια: (α) αίτηση με τα
στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου, υπογεγραμμένη
από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και (β) φάκελο
δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. [Αρχή Τροποποίησης]«Για την απόδειξη της συνδρομής των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά
που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της
ενότητας Β΄ της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία
δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου
106.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα
(i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
ισχύοντος διαβατηρίου.
(ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα
αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόμου.
(iii) Φορολογική ενημερότητα.
(iv) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
(v) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος
νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου.
(vi) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων
από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση,
φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή
τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που
βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη
στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι.
(Β) Για τα νομικά πρόσωπα
(i) ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δημοσιεύεται,
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταί-ου καταστατικού από το
αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια
υπηρεσία.
(ii) ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ
Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή
νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε..
(iii) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε
βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
(iv) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα
αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ τα πρόσωπα που ορίζονται στην
περίπτωση β΄ του άρθρου 108 του παρόντος νόμου.
(v) Φορολογική ενημερότητα.
(vi) Ασφαλιστική ενημερότητα.
(vii) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου

110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(viii) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων
από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση,
φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή
τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που
βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη
στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 110
Εγγυητική Επιστολή
[Αρχή Τροποποίησης]«1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής
οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να
καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.» ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 110 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ
Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές
πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται
απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
(α) την ημερομηνία έκδοσης,
(β) τον εκδότη, (γ) τον αριθμό της εγγύησης,
(δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(ε) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται.
4. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τους ακόλουθους
όρους:
(α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως,
(β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση,
(γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
(δ) να είναι διάρκειας ενός (1) έτους.
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 111
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.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.

2. 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.
3. Με δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εφαρμόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία των άρθρων 106 έως και 110,
σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Για την περίπτωση αυτή και μόνον, οι
προθεσμίες και διορίες που προβλέπονται στο άρθρο 106 για τη διαδικασία
εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
καταθέσεως αιτήσεων και εκδόσεως των σχετικών αδειών εφαρμόζονται
αντίστοιχα. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι αποφάσεις των
Περιφερειαρχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 85 για τις ακόλουθες έδρες, θα περιλαμβάνουν την προκήρυξη
θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον των εξής νέων αδειών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα:
α) για την έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως αα΄ της
περιπτώσεως β΄ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον εκατό
(100) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα (30)
θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
β) για την έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως ββ΄ της
περιπτώσεως β΄ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον
τριάντα (30) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα
(9) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα
Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
γ) για τις έδρες - διοικητικές μονάδες των πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου
και Λάρισας, προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ σε κάθε μία, εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ειδικά
διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Οι ως άνω άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εφ’ όσον δεν ζητηθούν
από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών των αδειών σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική
αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.
4. Κατά την διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου, οι κατέχοντες
άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ,
υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά αντί
εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της
υφισταμένης άδειάς τους Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
5. Οι κάτωθι κατηγορίες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές για την
κατηγορία αυτή διατάξεις, πλην των διατάξεων περί έδρας για τις
περιπτώσεις α και β:
α. Τα Ε.Δ.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.21336/462/9.7.1997
(Β΄ 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της περίπτωσεως (α) της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
3109/2003 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.
3446/2006 (Α΄ 49).
6. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (λιμουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί
τουριστικά σύμφωνα με την αριθμ. 500321/1996 (Β΄391) απόφαση του

Γενικού Γραμματέα του Ελλήνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
[Αρχή Τροποποίησης]«7. Ειδικά για τις έδρες- διοικητικές μονάδες των
Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για
πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.
4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης
θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν
έως τις 30.4.2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να
ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε
κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘ. 31 ΤΟΥ Ν. 4313/14, ΦΕΚ-261 Α/17-12-14 [Τέλος
Τροποποίησης]
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)
Άρθρο 112
Καταργούμενες διατάξεις
Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 82 έως και
111 του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται στις
διατάξεις αυτές.
2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η
περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 και 23 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38).
3. Τo άρθρο 2, η παρ. 5 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του
άρθρου 4 και το άρθρο 5 του ν. 1437/1984 (Α΄ 59).
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του π.δ. 458/1984 (Α΄ 165).
5. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3710/ 2008 (Α΄ 216).
(Βλ. Και άρθρα 1-22 (Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Μεταφορών)
Ν. 4530/18, ΦΕΚ-59 Α/30-3-18)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Άρθρο 188
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

