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ρέδην λφκνπ «Θαλόλεο ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαθνξάο κε 

Δπηβαηεγά Γεκόζηαο Σξήζεο (Δ.Γ.Σ.) απηνθίλεηα (Λέα ΡΑΜΗ, Δηδηθήο 

Κίζζωζεο κέρξη ελλέα (9) ζέζεωλ) θαη Κνηνζηθιέηεο Γεκόζηαο Σξήζεο 

(Κ.Γ.Σ) ». 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 

 

Νξγάλωζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

 

Άξζξν 1. 

 

Βαζηθνί θαλόλεο. 

 

1.- Γηθαίσκα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ κε επηβαηεγά 

απηνθίλεηα κέρξη ελλέα (9) ζέζεσλ (Δπηβαηεγά Γεκφζηαο Υξήζεο - Δ.Γ.Υ.) θαη  κε 

κνηνζπθιέηεο δχν (2) ζέζεσλ (Μνηνζπθιέηεο Γεκφζηαο Υξήζεο - Μ.Γ.Υ.) κέζσ ηνπ 

δεκφζηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο ρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο.  

2.- Σν δηθαίσκα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κε Δ.Γ.Υ. 

απηνθίλεηα θαη κε κνηνζπθιέηεο Γ.Υ. αζθείηαη απφ Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ) θαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ) πνπ ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, θαηέρνπλ άδεηα γηα ηελ παξνρή απηή κε 

αδεηνχρνπο νδεγνχο θαη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή λφκηκε θαηνρή ηνπο Δ.Γ.Υ. 

απηνθίλεην ή κνηνζπθιέηεο Γ.Υ., θαηά ηα εηδηθφηεξα  νξηδφκελα ζηηο επφκελεο 

δηαηάμεηο.  

3.- Σν ίδην δηθαίσκα παξέρεηαη ζε εηαηξείεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.) πνπ ηδξχνπλ ζηε ρψξα ππνθαηάζηεκα κε αληηθείκελν ηε κεηαθνξά 

επηβαηψλ κε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ή /θαη κνηνζπθιέηεο Γ.Υ., νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο ινηπέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

Άξζξν 2. 
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Γεληθνί νξηζκνί. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ:  

1.- Ξαξνρή ππεξεζηώλ ζην θνηλό κε επηβαηεγά απηνθίλεηα δεκόζηαο 

ρξήζεο (Δ.Γ.Σ.), ζπληζηά ε κεηαθνξά κε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα πξνζψπσλ κε ηηο 

απνζθεπέο ηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είηε θαλνληζηηθψο είηε ειεπζέξσο απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο. 

2.- Ξαξνρή ππεξεζηώλ ζην θνηλό κε κνηνζπθιέηα δεκόζηαο ρξήζεο 

(Κ.Γ.Σ.), ζπληζηά ε κεηαθνξά κε κνηνζπθιέηα Γ.Υ. πξνζψπνπ, ρσξίο απνζθεπέο, 

έλαληη αληαιιάγκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη, ειεπζέξσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

3. - Ξάξνρνο ππεξεζηώλ κεηαθνξάο επηβαηώλ - ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ 

Δ.Γ.Υ. ή/θαη κνηνζπθιεηψλ είλαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη νη 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ), ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κνλνπξφζσπεο, πνπ 

ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαη έρνπλ, σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε 

ηνπιάρηζηνλ, έλα (1) ηέηνην, απηνθίλεην (Δ.Γ.Υ.) ή δχν (2) κνηνζπθιέηεο Γ.Υ. ηεο 

θπξηφηεηάο ηνπο ή ηα νπνία έρνπλ αγνξάζεη ή λνκίκσο θαηέρνπλ κε ηνλ φξν 

παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο απφ ηνλ πσιεηή κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο 

ή κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε.  

4.- Δπηβαηεγά δεκόζηαο ρξήζεο απηνθίλεηα (Δ.Γ.Σ.): είλαη ηα 

απηνθίλεηα πνπ έρνπλ εθ θαηαζθεπήο έσο ελλέα (9) ζέζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ νδεγνχ, πξννξίδνληαη δε λα κεηαθέξνπλ επηβάηεο αλαιφγσο πξνο ηελ 

θαηεγνξία ηνπο. 

5.- Κνηνζπθιέηεο δεκόζηαο ρξήζεο (Κ.Γ.Σ.): είλαη νη κνηνζπθιέηεο πνπ 

έρνπλ εθ θαηαζθεπήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζέζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζέζεο 

ηνπ νδεγνχ θαη πξννξίδνληαη λα κεηαθέξνπλ επηβάηεο.  

6.- Θαηεγνξίεο Δ.Γ.Σ.: Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα δηαθξίλνληαη ζε: α) πέληε (5) 

ζέζεσλ κε κεηξεηή (ΡΑΜΗ) θαη β) κέρξη ελλέα (9) ζέζεσλ (εηδηθήο κίζζωζεο -

ΔΗΓΚΗΠΘ). 

7.-  Νδεγνί  Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ θαη κνηνζπθιεηώλ Γ.Σ.:  
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Σν θπζηθφ πξφζσπν, πξνζηεζείο απφ ηελ εηαηξεία – ηδηνθηήηξηα ηνπ νρήκαηνο 

ή ηεο κνηνζπθιέηαο, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ/ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή εμππεξέηεζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ (Δ.Γ.Υ.) απηνθηλήησλ θαη ησλ 

κνηνζπθιεηψλ Γ.Υ. 

8.- Δηδηθό Πήκα Ξαξνρήο πεξεζηώλ κεηαθνξάο επηβαηώλ κε Δ.Γ.Σ. 

απηνθίλεηα θαη κνηνζπθιέηεο Γ.Σ.: 

Δηδηθφ έληππν (ζήκα) επηθφιιεζεο ζε θάζε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεην θαη κνηνζπθιέηα 

Γ.Υ., βεβαησηηθφ ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ  

κεηαθνξάο επηβαηψλ γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. 

9. - Γηαδξνκή:  

Η αθνινπζεηέα πνξεία ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ή ηεο κνηνζπθιέηαο Γ.Υ. πξνο 

ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ πνπ επηιέγεη ν επηβάηεο. Η θάζε δηαδξνκή εθηειείηαη κε 

θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ θαλνληζηηθψο θνκίζηξνπ ή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ, αλαιφγσο 

ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Δ.Γ.Υ., ηνπ ζπκθσλεκέλνπ δε γηα ηηο Μ.Γ.Υ., κε ην νπνία 

παξέρεηαη ε ππεξεζία κεηαθνξάο. 

10.- Έλαξμε - Ρέινο δηαδξνκήο: Η έλαξμε ηεο δηαδξνκήο ηνπ κηζζσκέλνπ 

Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ή ηεο Μνηνζπθιέηαο Γ.Υ. πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεηαη ην 

θφκηζηξν ή ην αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:  

Α.- Γηα ηα ΔΓΣ - ΡΑΜΗ θαη ην θόκηζηξν δηαδξνκήο.  

(1).Έλαξμε δηαδξνκήο είλαη :  

α) Η εθθίλεζε ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ φηαλ απηφ βξίζθεηαη εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ, ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ην ζεκείν παξαιαβήο ηνπ 

επηβάηε.  

β) Η επηβίβαζε ηνπ επηβάηε γίλεηαη κέζα ή έμσ απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο 

έδξαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ. Δάλ ν επηβάηεο βξίζθεηαη έμσ απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα 

ηεο έδξαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, ηφηε ε εθθίλεζε ηνπ Δ.Γ.Υ, απηνθηλήηνπ γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ επηβάηε, ζα γίλεη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο έδξαο ηνπ κε ηειηθφ 

πξννξηζκφ ηνπ επηβάηε ηελ έδξα ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ.  

(2). Ρέινο δηαδξνκήο είλαη ε απνβίβαζε ηνπ επηβάηε. 
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Β.- Γηα ηα ΔΗΓΚΗΠΘ απηνθίλεηα θαη ηηο κνηνζπθιέηεο Γ.Σ. ε εθθίλεζε, ην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο, ην αληάιιαγκα ή ν ππνινγηζκφο ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη φια ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα θαηά ηα ειεπζέξσο θαη εγγξάθσο ζπκθσλεζέληα απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο, ειιείςεη δε έγγξαθεο εηδηθφηεξεο ζπκθσλίαο, κε βάζε ηνπο 

αλαξηεκέλνπο ζην δηαδίθηπν φξνπο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο παξφρνπ.  

11. - Ξξνκίζζωζε ΔΓΣ απηνθηλήηωλ-ΡΑΜΗ: Η εθ ησλ πξνηέξσλ κίζζσζε 

ΣΑΞΙ απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ζεκείν επηβίβαζεο πνπ βξίζθεηαη είηε εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ είηε εθηφο ησλ νξίσλ απηήο θαη κε 

ζεκείν απνβίβαζεο, απνθιεηζηηθά, εληφο ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ.  

12. Ραμίκεηξν είλαη ε ζπζθεπή ησλ ΡΑΜΗ πνπ ππνινγίδεη απηφκαηα θαη 

θαηαγξάθεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή ην πξνο πιεξσκή ρξεκαηηθφ πνζφ, εθηφο απφ ηηο 

εηδηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη νη νπνίεο απνηππψλνληαη, επθξηλψο, 

ζε πηλαθίδα παξαπιεχξσο απηήο. 

13. Έδξα Δ.Γ.Σ απηνθηλήηνπ θαη κνηνζπθιέηαο Γ.Σ.:  

α) ΡΑΜΗ: Η δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο νπνίαο 

δίλεηαη ην δηθαίσκα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ Δ.Γ.Υ. Αλ ε έδξα αλήθεη ζε εληαία 

δηνηθεηηθή κνλάδα (εληαία έδξα) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο έδξα λνείηαη 

ε εληαία απηή έδξα αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο.  

 β) ΔΗΓΚΗΠΘ θαη Κ.Γ.Σ.: Ωο έδξα γηα ηελ νπνία δίλεηαη ην δηθαίσκα 

θπθινθνξίαο λνείηαη, εληαία, ε  επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή ρψξα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έδξα ηεο εηαηξείαο.  

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

 

Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο εηαηξεηώλ. 

 

Άξζξν 3   

 

Πύζηαζε εηαηξεηώλ 

 

1.- Η ζχζηαζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αλψλπκεο γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο (Δ.Γ.Υ.) ή/θαη κε 
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Μ.Γ.Υ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο θαη 

αλάινγα πξνο ηνλ εηαηξηθφ ηχπν. 

 2.- Οη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη 

νλνκαζηηθέο. 

 3.- Δηαηξεία πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηα ή λφκηκε θαηνρή ηεο παξαπάλσ απφ ηξία 

(3) απηνθίλεηα Δ.Γ.Υ. ή δέθα νρήκαηα (απηνθίλεηα θαη Μ.Γ.Υ) ππνρξενχηαη λα 

δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, 

ηνπ ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ ή/ θαη ησλ κνηνζπθιεηψλ ηεο. 

   

Άξζξν 4 

 

Άδεηα Ξαξνρήο πεξεζηώλ κεηαθνξάο επηβαηώλ κε Δ.Γ.Σ. απηνθίλεηα 

θαη Κ.Γ.Σ. 

  

1.- Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ 

κε  Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ή/θαη κε κνηνζπθιέηεο Γ.Υ. απαηηείηαη άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ηελ ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο  εηαηξείαο  

Ο αξηζκφο ηεο αδείαο θαη ε επσλπκία ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο αλαγξάθνληαη ζε Δηδηθφ 

ήκα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 2 πνπ επηθνιιάηαη ζε θάζε έλα ΔΓΥ απηνθίλεην 

θαη Μνηνζηθιέηα Γ.Υ 

2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ Α.Π.Τ ζπληζηνχλ ε αμηνπηζηία θαη ε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη, αλαιφγσο, δηαρεηξηζηέο ή 

δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ΔΓΥ απηνθίλεηα ή/ 

θαη Μ.Γ.Υ,  θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 3 παξάγξαθνη 1, πεξηπηψζεηο  α 

θαη γ, 4 θαη 6 ηνπ ΠΓ 346/2001.  

3. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ρνξεγείηαη ε Α.Π.Τ. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε πεξί απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.   

4.- Η Άδεηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηζρχεη γηα κία ηξηεηία, δελ κεηαβηβάδεηαη θαη 

αλαθαιείηαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε αθξφαζε εηαηξείαο, εάλ δηαπηζησζεί φηη απηή δελ 

παξέρεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη κε έλα (1) 
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απηνθίλεην ή κία (1) κνηνζπθιέηα, επί ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) 

κελψλ. 

 5.- ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλαθαινχληαη απηνδηθαίσο φιεο νη άδεηεο θπθινθνξίαο 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηηο παξαδψζεη κε 

ηηο πηλαθίδεο ησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ζηελ ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζ’ 

απηήλ ηεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο. 

 

          

Άξζξν 5 

 

Σαξαθηεξηζηηθά Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ ΡΑΜΗ- Όξγαλα θαη Δμαξηήκαηα -

Δμωηεξηθέο ελδείμεηο – Αληηθαηάζηαζε Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ ΡΑΜΗ 

1. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα 

θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαηεγνξίαο εθπνκπψλ ηνπιάρηζηνλ EURO V. 

2.- Γηα ηελ θπθινθνξία Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ απαηηείηαη απηά λα:  

α. Γηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θχξηεο πφξηεο. 

β. Γηαζέηνπλ πέληε (5) ζέζεηο, ηεο ζέζεο ηνπ νδεγνχ πεξηιακβαλνκέλεο 

γ. Έρνπλ ειάρηζην κήθνο κεηαμνλίνπ ε κήθνο ακαμψκαηνο….. 

δ. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, ηειεφξαζεο θαη πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν. 

ε. Δμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο απνζθεπψλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ 

απηφλ ρψξν. 

ζη. Δίλαη εθνδηαζκέλα, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ 

θαη θάξηα ειέγρνπ θαπζαεξίσλ ζε ηζρχ. 

3. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ηα παξαθάησ: 

α.   Σαμίκεηξν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16, ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο. 

β. Πηλαθίδα αλαξηεκέλε, παξαπιεχξσο ηνπ ηαμηκέηξνπ, κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηεο παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ εηαηξείαο, ηνπ νδεγνχ (νλνκαηεπψλπκν, 
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αξηζκφ εηδηθήο άδεηαο απηνχ) θαη ηα ηηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

γιψζζα. 

γ. Δηδηθή πηλαθίδα νξνθήο  θαη δηαθξηηηθφ γλψξηζκα (έγρξσκε ισξίδα), ησλ 

νπνίσλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

δ. Οδεγφ δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ράξηε ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο 

ε. Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΣΑΞΙ. 

 4.- Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη ησλ θαλνληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη 

κε ην άξζξν απηφ. 

5. Όζα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ΣΑΞΙ έρνπλ έδξα ηηο πεξηνρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

15 απνζχξνληαη απφ ηελ θπθινθνξία κε ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ. Γηα ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο θαη πφιεηο, ηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα απνζχξνληαη απφ ηελ θπθινθνξία 

κε ηε ζπκπιήξσζε δεθαπέληε (15) εηψλ. Σα φξηα απφζπξζεο ππνινγίδνληαη απφ ην 

έηνο ηεο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπο. 

 

Άξζξν 6 

 

Σαξαθηεξηζηηθά Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ ΔΗΓΚΗΠΘ - Όξγαλα θαη 

Δμαξηήκαηα -Δμωηεξηθέο ελδείμεηο – Αληηθαηάζηαζε Δ.Γ.Σ. 

απηνθηλήηωλ ΔΗΓΚΗΠΘ 

1.  Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ΔΙΓΜΙΘ πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη 

θαηλνχξγηα θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαηεγνξίαο εθπνκπψλ ηνπιάρηζηνλ EURO 

V. 

2. Γηα ηελ θπθινθνξία Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΔΙΓΜΙΘ απαηηείηαη απηά λα: 

α. Γηαζέηνπλ έσο ελλέα  (9) ζέζεηο, ηεο ζέζεο ηνπ νδεγνχ πεξηιακβαλνκέλεο. 

β. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, ηειεφξαζεο θαη πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν. 

γ. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ θαη θάξηα θαπζαεξίσλ ζε ηζρχ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ΔΙΓΜΙΘ θέξνπλ αλαγθαίσο: 
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α. Πηλαθίδα αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ νρήκαηνο κε ηα ζηνηρεία κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηεο παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ εηαηξείαο, ηνπ νδεγνχ 

(νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφ εηδηθήο άδεηαο απηνχ) θαη ηα ελδεηθηηθά ηηκνιφγηά ηεο πνπ 

έρεη αλαξηήζεη ζην δηαδχθηην ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

β. Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ . 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη ησλ θαλνληζκψλ 

ιεηηνπξγίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ εθαξκφδνληαη γηα φζα ζέκα δελ ξπζκίδνληαη κε ην 

άξζξν απηφ. 

5. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ΔΙΓΜΙΘ απνζχξνληαη απφ ηελ θπθινθνξία κε ηε 

ζπκπιήξσζε δψδεθα (12) εηψλ. Σν φξην απφζπξζεο ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο ηεο 

πξψηεο θπθινθνξίαο. 

6. Eπηπιένλ ειάρηζηνο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο ηεο θαηεγνξία ησλ ΔΙΓΜΙΘ 

απηνθηλήησλ απηψλ  κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη άπαμ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ 

ηνπ λφκνπ απηνχ. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θαζνξίδνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δ.Γ.Υ απηνθηλήησλ ΔΙΓΜΙΘ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ΑΜΔΑ ή ησλ αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο. 

 

Άξζξν 7 

 

Σαξαθηεξηζηηθά Κνηνζπθιεηώλ Γ.Σ. - Όξγαλα θαη Δμαξηήκαηα -

Δμωηεξηθέο ελδείμεηο – Αληηθαηάζηαζε  

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μνηνζηθιεηψλ Γ.Υ., ηα φξγαλα θαη εμαξηήκαηα, νη 

εμσηεξηθέο ελδείμεηο, νη φξνη αληηθαηάζηαζήο ηνπο, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απηψλ 

θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε Μ.Γ.Υ. 

 

Άξζξν 8 
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Γηθαηνινγεηηθά ρνξήγεζεο Άδεηαο Ξαξνρήο πεξεζηώλ κε ΔΓΣ 

απηνθίλεην ή Κνηνζηθιέηα Γ.Σ. 

 

1- Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε  ηεο Άδεηαο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ κε ΔΓΥ απηνθίλεηα ή/θαη κε Μνηνζπθιέηεο Γ.Υ. είλαη ηα εμήο:  

α- Αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζηελ ππεξεζία 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.  

β- Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ: (η) χςνπο (πξόηαζε γηα: 15.000 έσο 40.000) 

επξψ γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο Α.Π.Τ θαη απηνδηθαίσο γηα έλα ΔΓΥ απηνθίλεην θαη 

(ηη) χςνπο 5.000 € γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο Α.Π.Τ θαη απηνδηθαίσο γηα 1 

κνηνζηθιέηα.  

Γηα θάζε επφκελν ΔΓΥ απηνθίλεην ην παξάβνιν γηα ηελ Α.Π.Τ νξίδεηαη, ζην 

80% ηεο αμίαο ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξηπησζεο η θαη γηα θάζε επφκελε Μνηνζηθιεηα 

Γ.Υ ζην 20% ηεο ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξηπησζεο ηη. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Α.Π.Τ. ην 

παξάβνιν νξίδεηαη ζε δηαθφζηα επξψ (200) αλά απηνθίλεην θαη είθνζη (20) επξψ αλά 

κνηνζπθιέηα. 

γ- ΦΔΚ δεκνζίεπζεο θαηαζηαηηθνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 

δ- Πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ε εηαηξεία θαη νη εηαίξνη ηεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία γηα ηα παξαπάλσ. 

ε- ΦΔΚ κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ ηζρχνληνο  

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ δηνξηζκνχ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, εάλ πξφθεηηαη γηα 

ΑΔ.  

ζη- Απνζπάζκαηα πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ (i) ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή κέινο ηνπο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ Αλψλπκεο Δηαηξείαο ή ν Γηαρεηξηζηήο ΔΠΔ, (ii) ν Γηαρεηξηζηήο ηεο 

εηαηξείαο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ή νπνηνζδήπνηε εθ ησλ εηαίξσλ.   

δ Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, αλαιφγσο,  ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή γηα ηηο Δ.Π.Δ. ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηηο Α.Δ..  

ε Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, νκνίσο, ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή γηα ηηο Δ.Π.Δ. ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηηο Α.Δ..  
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ζ. Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο, ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο Δ.Π.Δ. ή ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Α.Δ. 

 

Άξζξν 9 

 

Γηθαηνινγεηηθά έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ΔΓΣ απηνθηλήηωλ θαη 

Κ.Γ.Σ. 

 

1. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ θαη κνηνζπθιέηαο 

Γ.Υ. ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

ππεξεζία Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο:  

α. Αίηεζε, κε ηα εξγνζηαζηαθά ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ ή 

κνηνζπθιέηαο γηα ηα νπνίν δεηείηαη ε άδεηα θπθινθνξίαο σο Γ.Υ.  

β. Σν παξάβνιν ηνπ άξζξνπ 8 πεξίπησζε β, δεχηεξν εδάθην, γηα θάζε επφκελν 

φρεκα ή κνηνζηθιέηα, 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο,  

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,  

ε. Αληίγξαθν ηζρχνπζαο Α.Π.Τ κε ΔΓΥ απηνθίλεηα ή Μ.Γ.Υ πνπ έρεη επηθπξσζεί 

απφ ηελ αξρή πνπ ην εμέδσζε. 

ζη. Αληίγξαθα ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή ζεσξεκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ρψξσλ επαξθψλ γηα ηελ ζηάζκεπζε, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νρεκάησλ ηνπο εθφζνλ επηβάιιεηαη. 

δ. Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν γηα 

θάζε ΔΓΥ ή κνηνζπθιέηα Γ.Υ. απηνθίλεην πνπ ηίζεηαη ζε θπθινθνξία.  

2. Σν παξάβνιν ηεο πεξίπησζεο δ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη 

σο εμήο : 

Α.- Γηα θάζε ΔΓΥ απηνθίλεηα 5.000 επξψ. 

 Β.- Γηα θάζε Μ.Γ.Υ απφ 1000 επξψ. 

Σα παξάβνια απηά δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη µε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. 

 

Άξζξν 10 
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Έθδνζε Αδεηώλ θπθινθνξίαο θαη Γηθαηνύρνη ΔΓΣ απηνθηλήηωλ 

θαη Κ.Γ.Σ. 

 

1. Άδεηα γηα ηε ζέζε ζε θπθινθνξία Δ.Γ.Υ. θαη κνηνζπθιεηψλ Γ.Υ. ρνξεγείηαη 

κφλν ζηηο  εηαηξείεο πνπ ζπληζηψληαη θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. 

2. Η άδεηα θπθινθνξίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ θαη Μ.Γ.Υ. αθνξά, αληηζηνίρσο 

ζπγθεθξηκέλν φρεκα θαη ζπγθεθξηκέλε κνηνζπθιέηα. 

3. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ελ γέλεη θαη νη Μ.Γ.Υ. επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη 

θαηά θπξηφηεηα κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο ζηηο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3, νη νπνίεο 

θαηέρνπλ Άδεηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ή/θαη 

κε Μ.Γ.Υ. ζε ηζρχ, εθφζνλ ε αγνξάζηξηα έρεη θαηαβάιεη ζην Γεκφζην  ην παξάβνιν 

ηνπ άξζξνπ 8 πεξίπησζε β εδάθην 2.  

4. Σν παξάβνιν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ θαηαβάιιεηαη ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ή Μ.Γ.Υ. πνπ γίλνληαη ιφγσ ζπγρψλεπζεο 

εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ή κεηαηξνπήο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

 

Άξζξν 11 

 

Αλάθιεζε Άδεηαο Ξαξνρήο πεξεζηώλ κε ΔΓΣ απηνθίλεηα θαη Κ.Γ.Σ. 

 

1.- Η Άδεηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ κε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ή θαη κε κνηνζηθιέηεο 

Γ.Υ. αλαθαιείηαη, επίζεο,  νξηζηηθά κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε εάλ 

θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή ηειεζηδίθσο: 

α) ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλψλπκεο 

εηαηξείαο ή ν δηαρεηξηζηήο ΔΠΔ θαη δελ αληηθαηαζηαζνχλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο,  

β) ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ή νπνηνζδήπνηε εθ ησλ 

εηαίξσλ θαη δελ αληηθαηαζηαζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή 

ζπλερίζεη λα είλαη εηαίξνο κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο,  γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα, ηέιεζεο ή απφπεηξαο, ζπγθξφηεζεο ή έληαμεο 

σο κέινο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, παξαράξαμεο, θπθινθνξίαο παξαραξαγκέλσλ 



 12 

λνκηζκάησλ, πιαζηνγξαθίαο, πιαζηνγξαθίαο θαη θαηάρξεζεο ελζήκσλ, δσξνδνθίαο, 

αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε, ιεζηείαο, αξπαγήο, βηαζκνχ, θαηάρξεζεο ζε αζέιγεηα, 

απνπιάλεζεο παηδηψλ, δηεπθφιπλζεο αθνιαζίαο άιισλ, πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ, 

καζηξνπείαο, εθκεηάιιεπζεο πφξλεο, ζσκαηεκπνξίαο, αζέιγεηαο κε αλήιηθν έλαληη 

ακνηβήο, θινπήο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, απηζηίαο, παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πεξί φπισλ, εκπνξίαο θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ, παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξάλνκεο κεηαθνξάο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ιηπνηαμίαο, αλππνηαμίαο 

θαη παξάλνκεο απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ. 

 

      

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 

 

Κεηξών – Αζθάιεηα - Ξαξαηεξεηήξην Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ 

 

Άξζξν 12 

 

Κεηξών  

 

1. ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θάζε Πεξηθέξεηαο ηεξείηαη   

Μεηξψν (α) παξφρσλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο κε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ή Μ.Γ.Υ θαη (β) 

αδεηψλ θπθινθνξίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη ΜΓΥ. 

2. Σν κεηξψν παξφρσλ πεξηιακβάλεη 

α. επσλπκία ηεο εηαηξίαο  

β. έδξα ηεο εηαηξίαο  

γ. ν αξηζκφο ΑΠΤ ηεο εηαηξίαο  

δ. ηα Δ.Γ.Υ νρήκαηα θαη νη Μ.Γ.Υ ηεο εηαηξείαο. 

ε. απνθάζεηο πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξφζσπα ηνπ αξζξ. 11  

ηνπ παξφληνο 

3. Σν κεηξψν αδεηψλ θπθινθνξίαο πεξηιακβάλεη 

α. αξηζκφ θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ θαη αξηζκφ πιαηζίνπ. 
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β. έδξα  θαη θαηεγνξία απηνθηλήηνπ,  

γ. ζηνηρεία ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ ε λφκηκνπ θαηφρνπ επσλπκία, έδξαο, αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αξηζκφο ΑΠΤ), κεηαβνιέο (αιιαγή έδξαο, κεηαζηάζκεπζε). 

δ. εξγνζηάζην θαηαζθεπήο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη έηνο θαηαζθεπήο. 

4. Ο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ ηεξεί ην 

Μεηξψν αδεηψλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κε λέν.  

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη θαη άιια ζηνηρεία, πιένλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2 & 3, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ ιήςε ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζχληαμε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ επηπηψζεσλ απφ 

ηελ θπθινθνξία κε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα θαη πξνψζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

6. Κάζε Δ.Γ.Υ. απηνθίλεην θαη ΜΓΥ θέξεη ειεθηξνληθά αλαγλψζηκν ζήκα. Σν 

πεξηερφκελν θαη ν ηχπνο απηνχ, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη 

ν θνξέαο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζήο ηνπ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ. 

 

                                            Άξζξν 13 

 

Ξξνδηαγξαθέο αζθαιείαο Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ 

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δηαηίζεηαη 

κία ζπρλφηεηα θηλδχλνπ γηα ηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα θαη ΜΓΥ. Με φκνηα απφθαζε 

θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ νδεγψλ 

Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Μ.Γ.Υ (ζχζηεκα G.Ρ.S., δηαρσξηζηηθά θαη άιια) θαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα.  

 

 

Άξζξν 14 

 

Ξαξαηεξεηήξην Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ 
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1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ζπγθξνηείηαη επηακειήο επηζηεκνληθή επηηξνπή, κε ηίηιν Παξαηεξεηήξην Δ.Γ.Υ. 

Απηνθηλήησλ θαη ΜΓΥ, πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη κειέηε 

ησλ πάζεο θχζεσο ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνπλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ (πξνζηαζία απφ κνλνπψιηα, 

νιηγνπψιηα), ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη νδηθέο ζπλζήθεο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Δ.Γ.Υ. 

αλά Πεξηθέξεηα θαη Γηνηθεηηθή Δλφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθχπηνπζεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ηνλ Ιαλνπάξην εθάζηνπ έηνπο πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δεηεκάησλ, ηδίσο ξχζκηζε ξνήο εθδφζεσο λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ΔΓΥ 

απηνθηλήησλ, πξνο εμππεξέηεζε δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. Σν 

Παξαηεξεηήξην θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ππνρξενχηαη εληφο 

εμακήλνπ απφ ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ λα ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο.  

 2. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα κέιε, νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε 3εηή ζεηεία. Ωο κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη 

εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη πξφζσπα πςεινχ θχξνπο. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην 

Παξαηεξεηήξην παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα Γηεχζπλζε ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ. 

 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηή ζέκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηηο ακνηβέο αληίζηνηρσλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 4. Η νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

ζέκα θαζνξίδεηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 

 

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Δ.Γ.Σ. - ΡΑΜΗ 
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Άξζξν 15 

 

Έλλνηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο θαη εληαίαο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ηωλ 

ΡΑΜΗ. 

 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο σο πξνο ηα Δ.Γ.Υ. 

απηνθίλεηα - ΡΑΜΗ, δηνηθεηηθή κνλάδα λνείηαη ν δήκνο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87).  

2. Οκνίσο, εληαίεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο λννχληαη:α) ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη β) 

ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3852/2010. 

 

Άξζξν 16  

 

Αιιαγή έδξαο θαη  κεηαζηάζκεπζε Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ ΡΑΜΗ 

 

1.- Αιιαγή έδξαο  Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΣΑΞΙ  επηηξέπεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε, 

ηνπιάρηζηνλ, ελφο (1) έηνπο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηελ έδξα ηνπο, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο έλαξμεο ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο ζηε λέα έδξα θαη 

κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο θαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, εάλ ε λέα έδξα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα ή θνηλή απφθαζε ησλ 

νηθείσλ Πεξηθεξεηαξρψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα λέα έδξα ππάγεηαη ζε άιιε πεξηθέξεηα ηνπ 

λ. 3852/2010.  

 2.- Η αιιαγή ηεο έδξαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γλσζηνπνηείηαη 

εγγξάθσο θαη ακειιεηί απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο λέαο έδξαο ζηηο αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο, αζηπλνκηθέο, πεξηθεξεηαθέο  θαη δεκνηηθέο αξρέο ηεο έδξαο απηήο.  

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαξρψλ επηηξέπεηαη ζε Δ.Γ.Υ. 

απηνθίλεηα ε κεηαζηάζκεπζή ηνπο απφ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα 

ή Γηνηθεηηθή Δλφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 1εο 

Ινπλίνπ κέρξη 30ήο επηεκβξίνπ θαη απφ 1εο Γεθεκβξίνπ κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ επφκελνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα 
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ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, πιελ ηεο πξνυπνζέζεσο 

αιιαγήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

4.- Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ξπζκίδνληαη  ε δηαδηθαζία θαη πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο  θαη εθδφζεσο ηεο απφθαζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, νη 

ιεπηνκέξεηεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή θαη κεηαζηάζκεπζε ησλ 

Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΣΑΞΙ. 

 

 

Άξζξν 17 

 

Ξξνκίζζωζε Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ -ΡΑΜΗ 

 

1. Δπηηξέπεηαη ε πξνκίζζσζε ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ –ΣΑΞΙ απφ θάζε θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπο.  

2. Πξνκίζζσζε εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο έδξαο ησλ Δ.Γ,Υ, απηνθηλήησλ 

επηηξέπεηαη κφλν αλ ε αλάζεζε ηεο πξνκίζζσζεο γίλεηαη φηαλ ην Δ.Γ.Υ. βξίζθεηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ θαη ν πξννξηζκφο ηνπ επηβάηε βξίζθεηαη επίζεο εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ Δ.Γ.Υ, απηνθηλήηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

νδεγνί ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ είλαη απαξαίηεηα εθνδηαζκέλνη κε απνδεηθηηθφ ηεο 

πξνκίζζσζεο, φπνπ αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ηεο πξνκίζζσζεο, 

θαζψο θαη ε ηνπνζεζία παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκίζζσζε. 

3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξαιαβή επηβαηψλ απφ αεξνδξφκηα, ιηκάληα, ηεισλεία 

ζπλφξσλ, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ην 

απνδεηθηηθφ ηεο κίζζσζεο πεξηέρεη απαξαηηήησο ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ επηβαηψλ θαη 

ηα ζηνηρεία ηεο άθημήο ηνπο (φπσο αξηζκφο πηήζεο, φλνκα πινίνπ, πηζαλή ψξα 

άθημεο). 

4. Η πξνκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σν θφκηζηξν 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ελδείμεηο ηνπ ηαμηκέηξνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ηαμηκέηξνπ μεθηλά 

κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο 
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Άξζξν 18 

 

Ραμίκεηξν - Ππλεξγεία επηζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο 

 

1. ηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε ηαμηκέηξνπ εγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. 

2. Σν ηαμίκεηξν ππνρξεσηηθά ελζσκαηψλεηαη ή ζπλδέεηαη κε εηδηθφ κεραληζκφ 

έθδνζεο απνδείμεσλ θαη θαηαγξαθήο εζφδσλ ζε θνξνινγηθή κλήκε ηνπ Ν. 1809/ 

1989(θνξνινγηθφ ηαμίκεηξν). 

3.Σα ηαμίκεηξα είλαη ηνπνζεηεκέλα εζσηεξηθφ θαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα δηαθξίλνληαη θαζαξφ απφ νδεγφ θαη 

επηβάηεο. 

4. Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα ΣΑΞΙ, ησλ νπνίσλ ην ηαμίκεηξν δελ ιεηηνπξγεί, 

απαγνξεχεηαη λα ζηαζκεχνπλ ζε ζηαζκνχο ή λα παξέρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ. Όηαλ ν νδεγφο δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη βιάβε ζην 

ηαμίκεηξν, θαιχπηεη ηελ πηλαθίδα νξνθήο θαη απνζχξεη ην απηνθίλεην γηα επηδηφξζσζε 

ηεο βιάβεο. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο επηβάηε ελεκεξψλεηαη απηφο άκεζα θαη 

αλαδεηείηαη αληηθαηαζηάηεο κε θξνληίδα ηνπ νδεγνχ. 

5. Η επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ηαμηκέηξσλ θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ηηκνινγίνπ ζε απηά επηηξέπεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία πνπ έρνπλ άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1575/1985 (ΦΔΚ 207 Α`). ε 

θάζε πεξίπησζε ζην ηαμίκεηξν πξαγκαηνπνηείηαη ζθξάγηζε θαη ρνξεγείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηα ζπλεξγεία ζρεηηθή βεβαίσζε, ε νπνία βξίζθεηαη πάληα ζην 

απηνθίλεην ηαμί. 

6. Σα ηαμίκεηξα ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηα ΚΣΔΟ θαη ηα 

ΙΚΣΔΟ ζε θάζε πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

 

Άξζξν 19 
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πνρξέωζε παξακνλήο ηωλ απηνθηλήηωλ ΡΑΜΗ 

 

1.Σα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα - ΣΑΞΙ ππνρξενχληαη λα παξακέλνπλ ζηελ έδξα πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο δηαξθή εμππεξέηεζε ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ  

2. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, φηαλ ην ΣΑΞΙ 

απηνθίλεην θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνπζηάδεη πιένλ ηνπ 

κελφο - έζησ θαη αλ δηαθφπηεηαη ζπνξαδηθά ε απνπζία- απφ ηελ έδξα ηνπ, µε απφθαζε 

ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ ζρεηηθή δηαπίζησζε ηνπ νηθείνπ 

Γεκάξρνπ, αλαθαιείηαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) µελψλ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ρξνληθφ δηάζηεθα έμη 

(6) µελψλ θαη ζε πεξίπησζε λέαο ππνηξνπήο νξηζηηθά.  

 

Άξζξν 20 

 

Ρηµνιόγην Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ - ΡΑΜΗ 

 

1. Σν ηηκνιφγην ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ – ΣΑΞΙ πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

α) Σν δηθαίσκα εθθίλεζεο - ζεµαία (αλά µίζζσζε).  

β) Σν θφκηζηξν δηαδξνκήο (αλά ρηιηφκεηξν).  

γ) Η απνδεκίσζε αλακνλήο.  

δ) Σν θφκηζηξν ειάρηζηεο δηαδξνκήο 

ε) Δηδηθέο επηβαξχλζεηο (γηα: µεηαθεξφµελα αληηθείκελα, εηδηθφ ηέινο 

λπρηεξηλήο εμππεξέηεζεο, εηδηθφ ηέινο εθθίλεζεο απφ ζηαζκνχο, δψξν 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, εηδηθέο εμππεξεηήζεηο).  

2. Σν ηηµνιφγην, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν, θαζνξίδεηαη 

µε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

3. Σα δηφδηα, θαζψο θαη ν λαχινο νρεµαηαγσγψλ πινίσλ (FERRY ΒΟΑΣ) 

βαξχλνπλ ηνλ επηβάηε.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ’ 

 

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ Δ.Γ.Σ. ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΔΗΓΚΗΠΘ ΘΑΗ Κ.Γ.Σ. 

 

Άξζξν 21 

 

Δηδηθνί Θαλόλεο ιεηηνπξγίαο Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ θαη ΚΓΣ - ΔΗΓΚΗΠΘ 

 

1. Δπηβαηεγά δεκφζηαο ρξήζεο απηνθίλεηα εηδηθήο κίζζσζεο ( Δ.Γ.Σ.- 

ΔΗΓΚΗΠΘ) είλαη εηδηθήο θαηεγνξίαο νρήκαηα πνπ εθηεινχλ δηαδξνκέο χζηεξα απφ 

πξνεγνχκελε εηδηθή κίζζσζε απηψλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα έλαληη ειεπζέξσο 

ζπκθσλεκέλνπ αληαιιάγκαηνο.  

Η εηδηθή κίζζσζε ηνπ νρήκαηνο καδί κε ηνλ νδεγφ ηνπ ζπλάπηεηαη 

απνθιεηζηηθψο είηε εγγξάθσο είηε κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

κέζνπ ηειεπηθνηλσλίαο λνκίκσο θαηαγεγξακκέλεο απφ ηελ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ 

εηαηξεία. 

2. Οη νδεγνί ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη ΜΓΥ απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ κφλνλ εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν ηεο κίζζσζεο, φπνπ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ κηζζσηή, ε εκεξνκελία θαη ε 

ψξα ηεο κίζζσζεο, ην ζπκθσλεζέλ θφκηζηξν, θαζψο θαη ε ηνπνζεζία παξαιαβήο,  θαη 

απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ. 

3. Σν αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε απηνθίλεην ΔΗΓΚΗΠΘ κπνξεί 

λα θαζνξίδεηαη είηε δηα πξνζρσξήζεσο ησλ επηβαηψλ ζηνλ αλαιπηηθφ θαη δεζκεπηηθφ 

γηα ηελ εηαηξεία πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ ηηκνθαηάινγν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

κελφο, ηνλ νπνίν έρεη αλαξηήζεη ζην δηαδίθηπν ζε εηδηθή ηζηνζειίδα πνπ αλαγθαίσο 

δηαηεξεί ε εηαηξεία γηα ην ζθνπφ απηφ είηε ειεπζέξσο θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο κε 

ηνλ πειάηε.  

4. Κάζε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ κε απηνθίλεηα ΔΗΓΚΗΠΘ ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί αξρείν ησλ ηειεπηαίσλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κε φιεο 

ηηο ηειεθσληθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο κέζσ δηαδηθηχνπ θιήζεηο πνπ έρεη ιάβεη γηα 

κίζζσζε, θαζψο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη εθηειέζεη θαηά ην ίδην δηάζηεκα. 
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5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη 

γηα ηηο κεηαθνξέο πξνζψπνπ κε κνηνζπθιέηεο Γ.Υ. 

6. Απαγνξεχεηαη ε κίζζσζε απηνθηλήησλ ΔΙΓΜΙΘ ή Μ.Γ.Υ ρσξίο πξνεγνχκελε 

θαηαγεγξακκέλε ζπλελλφεζε κε ηνλ πειάηε θαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πξνζέγγηζε 

πειαηψλ, φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε θίλεζε ε ζε ρψξνπο ζηάζεο ε ζηάζκεπζεο 

(πηάηζεο). Η παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηεο 

εηδηθήο άδεηαο ηνπ νδεγνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Η ππφζεζε εμεηάδεηαη θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηνχ άξζξνπ 25 

 

 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ' 

 

ΓΔΛΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ  ΔΓΣ  ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΘΑΗ Κ.Γ.Σ. 

 

Άξζξν 22 

 

Ηζηνζειίδεο Ξαξόρωλ 

 

1. Όιεο νη εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 3 ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηζηνζειίδα ζηελ 

νπνία αλαξηνχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε έδξαο, ηειέθσλα, ΦΑΞ, θιπ), 

ηνπ ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ θ.α.    

2. Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ εηαηξεηψλ ΔΓΥ (ΣΑΞΙ, ΔΙΓΜΙΘ) ή / θαη 

ΜΓΥ γλσζηνπνηνχληαη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη 

ηεξνχληαη ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ. 

 

 

Άξζξν 23  

 

Γηαθήκηζε  

 

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ ζηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα θαη 
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ΜΓΥ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο 

θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, ην 

πεξηερφκελν, ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο δηαθήκηζεο, ηα ζεµεία, εμσηεξηθά ή 

εζσηεξηθά, φπνπ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ησλ δηαθεµίζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέµα.  

 

Άξζξν 24  

 

Θαλνληζµόο ιεηηνπξγίαο Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ θαη κεραλώλ Γ.Σ. 

 

Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα, πνπ εθδίδεηαη µε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνµψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ ξπζµίδνληαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ 

θαη κεραλψλ Γ.Υ., νη ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ή λνκίκσλ θαηφρσλ απηψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ νδεγψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία απηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ, νη θαλφλεο εππξεπνχο εµθάληζεο θαη ηα πξνζφληα ησλ νδεγψλ, ε 

θαηάζηαζε ησλ νρεµάησλ θαη νη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο απηψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

µεηαθνξηθνχ έξγνπ, νη ελδείμεηο θαη νη πηλαθίδεο, ηα ζήµαηα ησλ εδξψλ, ζέµαηα 

ρξήζεο ησλ ηαμηµέηξσλ θαη ε ηνπνζέηεζε απηψλ επί ηνπ νρήµαηνο, θαζψο θαη νη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ην ζχζηεµα ειέγρνπ ζπµπεξηθνξάο νδεγψλ θαη ησλ νξγάλσλ 

ησλ εηαηξεηψλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηψλ Γ.Υ. (ΔΟ), πνπ επηβάιινληαη γηα 

ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζµφ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέµα γηα φζα ζέµαηα δελ ξπζµίδνληαη απφ 

ηνλ παξφληα  ή άιιν λφµν.  

                                       

Άξζξν 25 

 

Ξεηζαξρηθά Ππµβνύιηα - Ινηπά όξγαλα  

 

1. πληζηάηαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηνπιάρηζηνλ έλα Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο θαη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ Καλνληζµψλ Λεηηνπξγίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ Γ.Υ. ηνπ λφµνπ απηνχ.  
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2. Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο 

µελφο, απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθζέζεσλ παξαβάζεσλ 

νδεγψλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη κεραλψλ Γ.Υ. ή ηπρφλ αλαθνξψλ ή θαηαγγειηψλ 

επηβαηψλ, λα ιάβεη ηελ απφθαζή ηνπ θαη λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο.  

3. Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θάζε ηξίµελν ππνβάιιεη ζηελ 

αξµφδηα ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ζηελ αξµφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε µε ηηο ππνζέζεηο, 

πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ή εθθξεκνχλ ζε απηφ.  

4. πλίζηαηαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηνπιάρηζηνλ έλα Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ 

πµβνχιην, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ πµβνπιίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγµα, πνπ εθδίδεηαη µε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνµηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη ε 

ζχλζεζε, ν Καλνληζµφο ιεηηνπξγίαο, ηνπ Πξσηνβάζµηνπ θαη ηνπ Γεπηεξνβάζµηνπ 

Πεηζαξρηθνχ πµβνπιίνπ, νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πνηλέο θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο 

απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέµα. 

 

 

Άξζξν 26  

 

  Όξγαλα ειέγρνπ  

 

Αξµφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηνπ λφµνπ απηνχ νξίδνληαη ηα Μηθηά 

Κιηµάθηα Διέγρνπ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2800/2000 (ΦΔΚ 41 Α') θαη ηνπ Ν. 2801/ 2000 (ΦΔΚ 46 Α'), ε Διιεληθή Αζηπλνµία, 

ην Ληµεληθφ ψµα γηα ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ θαη ην ψµα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. ηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο 

παξαβάζεσλ ηνπ λφµνπ απηνχ θαη ησλ Καλνληζµψλ Λεηηνπξγίαο ηα αξµφδηα φξγαλα 

δηαβηβάδνπλ ηελ έθζεζε δηαπίζησζεο ζην αξµφδην Πεηζαξρηθφ πµβνχιην.  

 

      ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε' 
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             ΝΓΖΓΝΗ ΔΓΣ ΑΡΝΘΗΛΖΡΩΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΩΛ Γ.Σ. 

 

Άξζξν 27 

 

       Δηδηθή άδεηα νδήγεζεο Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηνπ θαη Κ.Γ.Σ. 

 

1. Οη εηδηθέο άδεηεο νδήγεζεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ θαη κνηνζπθιέηαο Γ.Υ. 

ρνξεγνχληαη ζχµθσλα µε ηνπο Καλνληζµνχο Λεηηνπξγίαο ησλ Δπηβαηεγψλ Γεµφζηαο 

Υξήζεο θαη κνηνζπθιεηψλ Γ.Υ., φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

2. Γηα λα ρνξεγεζεί ή αλαλεσζεί ε εηδηθή άδεηα νδήγεζεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ή 

Μ.Γ.Υ. απαηηείηαη ν ππνςήθηνο:  

α. λα έρεη ειηθία απφ 21 έσο 67 εηψλ γηα ηα απηνθίλεηα θαη 21 έσο 50 εηψλ γηα 

ηηο  κνηνζπθιέηεο .  

β. λα µελ ππεξεηεί µε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γεµφζην, Ν.Π.Γ.Γ., 

Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα ηνπ Ν.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α'), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  

γ. λα µελ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί σο άµεζα αζθαιηζµέλνο απφ νπνηνδήπνηε 

αζθαιηζηηθφ ηαµείν ή απφ ην Γεµφζην.  

δ. λα µελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 7 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο, µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 δ ηνπ Π.Γ. 243/1987 

θαη Π.Γ. 244/1987.  

ε. λα έρεη επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, εθφζνλ δελ είλαη έιιελαο 

ππήθννο θαη ζηνηρεηψδε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηελ Αγγιηθή.  

ζη. λα είλαη απφθνηηνο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο ζρνιήο (εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ)  

δ. λα έρεη πεξάζεη επηηπρψο ηελ πξνβιεπφκελε ηαηξηθή θαη ςπρνζσκαηηθή 

εμέηαζε. 

ε. λα έρεη ιάβεη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ 

ζεκηλαξίνπ αλαιφγσο ππνςεθίσλ Οδεγψλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ ή Μνηνζηθιεηψλ Γ.Υ..  

ζ. Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 λα θαηέρεη άδεηα νδήγεζεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο Β απηνθηλήηνπ γηα ειάρηζην δηάζηεκα 24 κελψλ. Γηα ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ην δηάζηεκα απηφ νξίδεηαη ζηνπο 12 κήλεο. Γηα ηηο 
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κνηνζηθιέηεο  απαηηείηαη άδεηα θαηεγνξία Α γηα ειάρηζην δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, ε εμεηαζηέα χιε θαη ξπζκίδνληαη φια ηα ζρεηηθά ζέµαηα 

γηα ηε ρνξήγεζε, αλαλέσζε, επέθηαζε αθαίξεζε θαη επηζηξνθή ηεο εηδηθήο άδεηαο, ε 

δηαδηθαζία ηαηξηθήο θαη ςπρνζσκαηηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε χιε 

ηνπ εκηλαξίνπ ππνςεθίσλ νδεγψλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ θαη Μ.Γ.Υ. θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα.  

4. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 26, φηη ε εηδηθή άδεηα νδήγεζεο 

νδεγνχ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ή ηεο Μ.Γ.Υ. έρεη ιήμεη, επηβάιιεηαη ρσξηζηά ζηνλ νδεγφ θαη 

ζηελ εηαηξία δηνηθεηηθφ πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηα 

πξναλαθεξφµελα φξγαλα φηη απαζρνιείηαη σο νδεγφο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ ή ηεο Μ.Γ.Υ. 

πξφζσπν, ρσξίο λα έρεη εθδνζεί ζην φλνκά ηνπ εηδηθή άδεηα νδήγεζεο ΔΓΥ 

απηνθηλήηνπ ε Μ.Γ.Υ , επηβάιιεηαη ρσξηζηά ζηνλ νδεγφ θαη ζηελ εηαηξεία παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία αλήθεη ην απηνθίλεην ΔΓΥ ή ε Μ.Γ.Υ. δηνηθεηηθφ πξφζηηµν δχν 

ρηιηάδσλ (2000) επξψ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ θξαηηθψλ 

πηλαθίδσλ ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ηξηψλ (3) µελψλ, ελψ ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη γηα θάζε επηπιένλ θνξά γηα ρξνληθφ δηάζηεµα έμη (6) 

µελψλ.  

 

Άξζξν 28  

 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλαλέωζε Δηδηθήο άδεηα νδήγεζεο 

Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηνπ θαη Κ.Γ.Σ. 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ 

ή κνηνζπθιέηαο Γ.Υ. ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία Μεηαθνξψλ & 

Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο:  

α.  Αίηεζε.  

β.  Παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ πνζνχ 50 επξψ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη µε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνµηθψλ θαη Τπνδνµψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.  

γ. Βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ εµηλαξίνπ αξζξνπ 27 παξ 2. απφ 
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δεκφζην ή ηδησηηθφ θέληξν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

δ.  Γηα ηε ζπλδξνκή  απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ εδαθίσλ α, β, θαη γ ηεο 

παξ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λ.1599/1986 θαη γηα απηήλ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πηζηνπνηεηηθφ 

πνηληθνχ µεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο.  

ε.   Δπηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ.  

ζη. Μηα πξφζθαηε θσηνγξαθία µεγέζνπο θαη ηχπνπ ηαπηφηεηαο (έγρξσµε).  

δ.  Δπηθπξσµέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνµηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηελ εμαθξίβσζε 

ηεο ειηθίαο ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ θαη άιισλ αηνµηθψλ ζηνηρείσλ.  

ζ. Ιαηξηθά πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 27.  

2. Η εηδηθή άδεηα αλαλεψλεηαη θάζε δχν ρξφληα γηα ηνπο νδεγνχο ειηθίαο έσο 60 

εηψλ γηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα θαη έσο 40 εηψλ γηα κνηνζπθιέηεο Γ.Υ. θαη εηεζίσο γηα 

θάζε επφµελν έηνο.   

 

Άξζξν 29  

 

Κεηξών Νδεγώλ Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ θαη Κ.Γ.Σ  

 

1. ε θάζε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

ηεξείηαη Μεηξψν Οδεγψλ Δ.Γ.Υ., ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη παξαβάζεηο ηνπ λφµνπ 

απηνχ θαη ησλ Καλνληζµψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη Μ.Γ.Υ, πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο, θαζψο θαη νη 

επηβαιιφµελεο, ζε απηνχο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη νη θάζε είδνπο επεξρφµελεο 

µεηαβνιέο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην 

πεξηερφµελν ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ Μεηξψνπ Οδεγψλ, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα 

αξµφδηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ παξαβάζεσλ δηνηθnηηθά φξγαλα.  

 

 

Άξζξν 30 
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πνρξεώζεηο νδεγώλ Δ.Γ.Σ. απηνθηλήηωλ ΡΑΜΗ, Κ.Γ.Σ  θαη ΔΗΓΚΗΠΘ 

 

1. ηνπο νδεγνχο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΡΑΜΗ απαγνξεχεηαη:  

α. ε επηινγή επηβαηψλ θαη πξννξηζµψλ,  

β. ε δηαθνπή ηεο µίζζσζεο ήδε µηζζσµέλνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ,  

γ. ε είζπξαμε θνµίζηξνπ πέξαλ ηνπ λνµίµνπ,  

δ. ε άξλεζε ηεο µίζζσζεο µε µηζζσµέλνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ,  

ε. ε µε ζπµµφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβάηε σο πξνο ηε δηαδξνµή θαη 

ηνλ πξννξηζµφ.  

2. ηνπο νδεγνχο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ΔΗΓΚΗΠΘ θαη Κ.Γ.Σ. απαγνξεχεηαη 

αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε. 

3. ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ επηβάιιεηαη µε απφθαζε ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 25 δηνηθεηηθφ πξφζηηµν σο εμήο:  

α. γηα πξψηε θνξά, (400) ηεηξαθφζηα επξψ,  

β. γηα δεχηεξε θνξά, (700) επηαθφζηα επξψ,  

γ. γηα ηξίηε θνξά, (1200) ρίιηα δηαθφζηα επξψ, εθαξκφδνληαη δε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, επηπξνζζέησο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο, ηα νξηδφκελα ζην 

δεχηεξν εδάθην θαη επφκελα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 ησλ π.δ. 243/1987 θαη 

244/1987, κέρξη ηελ έθδνζε ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ. ηνπ άξζξνπ 24. 

  

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 

 

Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  

 

Άξζξν 31 

 

1. Πάξνρνη ππεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ - ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ Δ.Γ.Υ., 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη, γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηξηψλ (3) 

εηψλ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα θπζηθά 

πξφζσπα ηδηνθηήηεο - εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί απηψλ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3109/2003 (Α’ 38) θαη έρνπλ ζηελ 
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θπξηφηεηά ηνπο ή πνπ θαηέρνπλ λνκίκσο κε ηνλ φξν παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο 

απφ ηνλ πσιεηή κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, νιφθιεξν απηνθίλεην ή 

ηδαληθφ κεξίδην Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, εθφζνλ είλαη θάηνρνη ηεο Άδεηαο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 4, ηελ νπνία ππνρξενχληαη λα πξνκεζεπζνχλ, αδαπάλσο, 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο, ππνβάιινληαο αίηεζε θαη 

πξνζθνκίδνληαο νη κελ εηαηξείεο θαη νη  ζπλεηαηξηζκνί ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

πξνκήζεηά ηεο δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 πεξηπηψζεηο γ, δ, ε θαη ζη αλαιφγσο 

εθαξκνδνκέλσλ, νη δε ινηπνί ηδηνθηήηεο απνζπάζκαηα πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο 

ρξήζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα θαλέλα 

απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο θαη κέρξη ηελ ζπκκφξθσζε αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

νη αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα θπζηθά πξφζσπα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί κπνξνχλ λα 

εηζθέξνπλ ηηο άδεηεο θαη ηα ΔΓΥ απηνθίλεηα ζε ζπληζηψκελε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 εηαηξεία. ηελ πεξίπησζε απηή θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ απηφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκα, απνηειεί θαη ε αμία ησλ εηζθεξνκέλσλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ 

άδεηα θπθινθνξίαο σο Δ.Γ.Υ, θαζψο θαη ε άυιε  ππεξαμία ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο 

Δ.Γ.Υ. Η εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο αυιεο ππεξαμίαο ησλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο Δ.Γ.Υ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 9 επ. ηνπ θ.λ. 

2190/1920 θαη 5 παξ. 2 ηνπ λ.3190/1955, φπσο ηζρχνπλ. 

 3. Η θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ηεο 

πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1, νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ, ε κεηαβίβαζε 

ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απαιιάζζνληαη θάζε 

δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη θφξνπ ή ηέινπο, κε εμαίξεζε ηνπ 

θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. 

4. Οη θάηνρνη ηδαληθψλ κεξηδίσλ άδεηαο θπθινθνξίαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ, εθφζνλ 

ζπζηήζνπλ εηαηξεία θαηά ην άξζξν 3, δηθαηνχληαη εθπηψζεσο επί ηεο αμίαο ηνπ 

παξάβνινπ  ηεο αξρηθήο ΑΠΤ θαηά ην πνζνζηφ ηνπ ηδαληθνχ κεξηδίνπ πνπ θαηέρνπλ 

ζηελ παιαηά άδεηα θαη απαιιάζζνληαη πιήξσο ηεο πιεξσκήο ηνπ παξάβνινπ ηεο λέαο 

Άδεηαο Κπθινθνξίαο ε νπνία εθδίδεηαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο.  
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5. Δηαηξείεο, πνπ  ζπζηήλνληαη, θαηά ην άξζξν 3 θαη εληφο ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ απφ ηα θπζηθά πξφζσπα, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη απφ νδεγνχο ΔΓΥ απηνθηλήησλ κε πεληαεηή εξγαζηαθή 

ζρέζε σο νδεγσλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ, εληάζζνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ή επξσπατθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηδίσο ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ Ν 3614/2007, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα : 

 α) ηε δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, 

 β)ηελ αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γεπέδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, 

 γ) ηελ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηφινπ, ηειεκαηηθήο, επηθνηλσληψλ 

θαη ηειεφξαζεο, 

 δ) ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη 

ησλ επηβαηψλ, 

 ε) ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο κε άιια αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο κε αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

 ζη) ηελ αγνξά ή θαηνρή κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε νρεκάησλ θαηάιιεισλ 

πξνο εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ). 

 Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ  ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ ππαγσγή ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ζηηο  ίδηεο δηαηάμεηο.  

 

(Ρπρόλ επηπιένλ θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηνπο παιαηνύο ηδηνθηήηεο 

Δ.Γ.Σ απηνθηλήηωλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα ππαρζνύλ ζην λέν θαζεζηώο ή θαη 

νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην 

παξόλ ζρέδην λόκνπ  ζα εμεηαζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν 

Νηθνλνκηθώλ ζην πιαίζην θαη ηνπ δηθνύ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ) 

                                                        ή 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ΄ 
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Θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Άξζξν 32 

  

Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη:  

1.Κάζε είδνπο δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή 

ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά φζα ζέκαηα ξπζκίδνληαη ζ’ απηφλ. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3109/2003 

 

 

Άξζξν 33  

 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο.  

Αζήλα ….  

 

 

Οη Τπνπξγνί 

 

 

 Οηθνλνκηθψλ                     Δζσηεξηθψλ                  

 

 

 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο                     

 

 

 

 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ                   Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε



 30 

 

 

 

  

 

 

 


