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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι Α  Σ ΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 Χαλκιδα, 31 Ιανουαρίου 2020 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23751/2854 
 

Ταχ. ∆/νση : Λ.Χαινα 93 
Ταχ. Κώδικας : 34100 
Πληροφορίες : Ι.Λιαλιαρης 
Τηλέφωνο : 2221353610 
Fax : 2221036062 
E-mail   lialiaris@evia.pste.gov.ger 
 

ΠΡΟΣ :  Όπως Π.∆ 

   
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετατροπή υφιστάµενης άδειας Ε.∆..Χ. ΤΑΞΙ 

σε Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή Ε.∆.Χ. ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ, σύµφωνα µε το Ν.4070/12 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή  Ενότητα Ευβοίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΤ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  Π .Ε .  ΕΥΒΟ Ι ΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει. 
3. Την υπ’ αριθµ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538/Β΄/20-09-2019) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων και µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Μέρος Β΄ Ρύθµιση 
Θεµάτων Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4199/13 (ΦΕΚ 216/Α΄/11-10-2013) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και 
άλλες διατάξεις». 

7. Την µε αριθµ. Α 28480/2481/7.2.2013 (Α∆Α: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «∆ιευκρινήσεις επί των 
διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) αναφορικά µε θέµατα λειτουργίας των Επιβατηγών 
∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων». 

8. Τη µε αριθµ. πρωτ. Α 20534/1646/4.5.2012 (Α∆Α: Β49Λ1-ΣΟΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) 
«Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» 
και διευκρινήσεις επ΄ αυτών αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) 
αυτοκινήτων. 
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9. Την µε αριθµ. πρωτ. Α 24679/2067/31.5.2012 (Α∆Α: Β4ΛΒ1-9ΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων « ∆ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν. 4070/2012 
(Α΄82) « Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων κι άλλες 
διατάξεις » αναφορικά µε θέµατα Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων. 

10. Την µε αριθµ. Α 55214/4901/20.11.2013 (Α∆Α: ΒΛ101-Ο2Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «∆ιευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης 
Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ) αυτοκινήτων κατά το ν. 4070/2012 (Α΄82) όπως 
ισχύει». 

11. Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΙΚ.Α 3557/141/24.01.2019 (Α∆Α: Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «∆ιευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης 
Επιβατικών ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε∆Χ) αυτοκινήτων σύµφωνα µε το ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82)». 

12. Την αριθµ. 90/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (Α∆Α Β4Λ17ΛΗ-Α0Ε) µε θέµα «Καθορισµός εδρών Ε∆Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012»  

13. Την αριθµ. 155/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (Α∆Α 6Ξ8Ψ7ΛΗ-ΞΡ5) µε θέµα «Καταγραφή της υφιστάµενης γεωγραφικής 
κατανοµής των εδρών των Ε∆Χ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή & ανάλυση των 
χωρικών δεδοµένων, καταγραφή του κοµίστρου σε βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας 
οχηµάτων & προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών µέσων µετακίνησης & υποστήριξη των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας µε στόχο την βελτιστοποίηση των µετακινήσεων µε Ε∆Χ & τον 
επανακαθορισµό των εδρών τους, µε εργαλεία χωρικής ανάλυσης G.I.S.» 

14. Την υποβολή της παραπάνω µελέτης σε στάδια (1ο Στάδιο Υφιστάµενη Κατάσταση κλπ,  2ο 
Στάδιο Επεξεργασία στοιχείων και υποβολή τελικών προτάσεων µετά από σχετική 
διαβούλευση) όπως αυτή παραλήφθηκε, αποπληρώθηκε και διανεµήθηκε στις ∆ιευθύνσεις 
Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των ΠΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

  
 

ΚΑΛΕΙ 
 

κάθε ενδιαφερόµενο που επιθυµεί να µετατρέψει υφιστάµενη άδεια σε άλλο τύπο, να 
υποβάλει σχετική αίτηση µέχρι την Παρασκευή 27/03/2020 ώρα 14:30, συνοδευόµενη από 
όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν.4070/2012. Με την αίτησή 
του ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθµό τους ανά 
έδρα- διοικητική µονάδα. Οι άδειες που µέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραµένουν σε ισχύ. 

∆ιευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές 
θα προσδιορισθεί µε την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/12 απόφαση του 
Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί µετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο και την ανάρτηση της κατάστασης µε τα στοιχεία αιτήσεων-
αιτούντων.  

Οι έδρες Ε∆Χ αυτοκινήτων που υφίστανται σήµερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας είναι 
σύµφωνα µε την παραπάνω α/α 12 απόφαση οι εξής: 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 

∆ΗΜΟΣ 
∆.Κ ή Τ.Κ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-  
ΑΙ∆ΗΨΟΥ 

ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ 
16 
 

  
ΑΓΙΟΥ 3 

  
ΓΙΑΛΤΡΩΝ 2 

 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 19 

  ΒΟΥΤΑ 1 

  ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΕΑΣ 1 

 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 2 

  ΑΓ∆ΙΝΩΝ 1 

  ΑΣΜΗΝΙΟΥ 1 

  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1 

  ΓΕΡΑΚΙΟΥΣ 1 

  ΓΟΥΒΩΝ 1 

 
ΩΡΕΩΝ ΩΡΕΟΙ 3 

  ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 1 

  ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 

  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 1 

 
ΚΟΙΝ. ΛΙΧΑ∆ΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 8 

  ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ 1 

  ΓΥΜΝΟΥ 4 

  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 

 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 12 

ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΧΑΛΚΙ∆Α 156 

 
ΑΝΘΗ∆ΩΝΟΣ ∆ΡΟΣΙΑ 3 

  ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 2 

 
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 14 

  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 

  ΑΦΡΑΤΙΟΥ 2 

ΑΔΑ: Ω3ΓΥ7ΛΗ-ΓΟΤ



Σελίδα 4 από 10 
 

ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

∆.Κ ή Τ.Κ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΜΥΤΙΚΑ 1 

  ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 5 

  ΦΥΛΛΩΝ 5 

 
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 13 

 
ΑΥΛΙ∆ΟΣ ΒΑΘΥ 2 

 
 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - 
ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 

1 

  ΠΑΡΑΛΙΑΣ 3 

  ΦΑΡΟΥ 1 

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗ 13 

  ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ 1 

  ΑΝ∆ΡΩΝΙΑΝΩΝ 2 

  ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1 

  ΕΝΟΡΙΑΣ 1 

  ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΩΝ 1 

  ΜΕΤΟΧΙΟΥ 1 

  ΟΞΥΛΙΘΟΥ 3 

  ΠΛΑΤΑΝΑΣ 2 

  ΠΥΡΓΟΥ 1 

 
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 6 

  ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 1 

  ΒΡΥΣΗΣ 1 

  ΚΑ∆ΙΟΥ 1 

  ΚΗΠΩΝ 1 

  ΜΑΝΙΚΙΩΝ 1 

  ΜΟΝΟ∆ΡΥΟΥ 2 

 
ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ 20 

  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 2 

  ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 1 

  ΓΑΒΑΛΑ  1 
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ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

∆.Κ ή Τ.Κ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 
  ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 1 

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ 6 

  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 

  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2 

  ΟΚΤΩΝΙΑΣ 2 

  ΟΡΙΟΥ 1 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 1 

 
∆ΥΣΤΙΩΝ ΚΡΙΕΖΑ 3 

  ΑΡΓΥΡΟΥ 1 

  ΒΕΛΟΥΣ 4 

  ΖΑΡΑΚΩΝ 2 

  ΛΕΠΟΥΡΩΝ 2 

  ΠΕΤΡΙΩΝ 1 

∆ΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΨΑΧΝΑ 13 

  ΣΥΝ.ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ 1 

  ΑΤΤΑΛΗΣ 1 

  ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 3 

  ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 3 

  ΚΟΝΤΟ∆ΕΣΠΟΤΙΟΥ 1 

  ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 

  ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ 1 

  ΠΑΛΙΟΥΡΑ 2 

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 4 

  ΤΡΙΑ∆ΑΣ 1 

 
∆ΙΡΦΥΩΝ ΣΤΕΝΗ 2 

  ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 

  ΚΑΘΕΝΩΝ 2 

  ΛΟΥΤΣΑΣ 1 

  ΜΙΣΤΡΟΥ 1 
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ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ 

∆.Κ ή Τ.Κ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 
∆ΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

∆ΙΡΦΥΩΝ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 2 

  ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ 1 

ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- 
ΛΙΜΝΗΣ&ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 

ΝΗΛΕΩΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 4 

  ΑΧΛΑ∆Ι 1 

  ΚΟΤΣΙΚΑΣ 1 

  ΠΑΠΠΑ∆ΩΝ 1 

 
ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΛΙΜΝΗ 7 

  ΚΕΧΡΙΩΝ 2 

  ΡΟΒΙΩΝ 4 

 
ΚΗΡΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥ∆Ι 8 

  ΚΗΡΙΝΘΟΥ 2 

  ΠΗΛΙΟΥ 1 

  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5 

  ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 3 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 15 

  ΑΕΤΟΥ 1 

  ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 

 
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙ 4 

  ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ 1 

  ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ 1 

 
ΣΤΥΡΕΩΝ ΣΤΥΡΑ 3 

  ΚΑΨΑΛΑ 1 

  ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 

  ΜΕΣΣΟΧΩΡΙΩΝ 1 

  ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 2 

 
ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΣ 8 

    

ΣΥΝΟΛΟ 508 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να µετατρέψουν υφιστάµενη σε άλλου τύπου 
πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12) 

1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100, 
περίπτωση α’ του ν. 4070/12. 

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την 
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα µε 
τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής 
επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να µετατρέψουν την 
υφιστάµενη άδεια Ε.∆.Χ. σε ΕΙ∆ΜΙΣΘ, Ε.∆.Χ. - ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής 
υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί, 
που κατέχουν. 

4. 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.∆.Χ. αυτοκινήτων. 

 
Β. Νοµικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12) 

1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. 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 
ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο 
εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι 
οµόρρυθµοι εταίροι. 

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. 

4. Να έχουν οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
εκµετάλλευσης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν. Για 
την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι 
ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να µετατρέψουν την υφιστάµενη άδεια Ε.∆.Χ. σε ΕΙ∆ΜΙΣΘ, 
Ε.∆.Χ. - ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της 
υφιστάµενης άδειας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που κατέχουν. 

5. 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.∆.Χ. αυτοκινήτων. 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι για την µετατροπή υφιστάµενης άδειας Ε∆Χ σε άλλου τύπου πρέπει να 
καταθέσουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας στην Χαλκίδα µέχρι την Παρασκευή 27/03/2020 ώρα 14:30: 

1. Αίτηση µε την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, 
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υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, ειδικά ορισµένο για το 
σκοπό αυτό. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας). 

2. Φάκελο µε τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, µετά την 
πρώτη  δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(πλην των δικαιολογητικών 1. και 2. των παρακάτω Α. & Β. ενοτήτων). 
 
Α. Φυσικά πρόσωπα 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γ ενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του 
ν.4070/12 (διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

3. Φορολογική ενηµερότητα. 

4. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης. 

5. Οι κατέχοντες άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια 
Ε.∆.Χ.- ΕΙ∆ΜΙΣΘ, Ε.∆.Χ.-ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν 
επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί. 

6. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, 
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ∆ΟΥ 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 επάρκεια τους για τη στάθµευση του 
συνόλου των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 

 
Β. Νοµικά πρόσωπα 

1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δηµοσιεύεται, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 
του τελευταίου καταστατικού από το αρµόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό µεταβολών του 
από την αρµόδια υπηρεσία. 

2. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν ισχύ ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 
διορισµό ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή νόµιµου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε. 

3. 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. 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γ ενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του 
Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων. Ως τέτοια 
νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι 
∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι 
(διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 

5. Φορολογική ενηµερότητα. 

6. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

7. Οι κατέχοντες άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια 
Ε.∆.Χ.- ΕΙ∆ΜΙΣΘ, Ε.∆.Χ.-ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν 
επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί. 

8. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων, 
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεων 
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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 επάρκεια τους για τη στάθµευση του 
συνόλου των Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας θα ελέγξει την πληρότητα των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και των απαιτούµενων προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας 
Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου εκ µετατροπής υφιστάµενης σε άλλου τύπου. 

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις µε το όνοµα ή 
την επωνυµία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (Ε.∆.Χ.- ΕΙ∆ΜΙΣΘ και Ε.∆.Χ.-
ΕΙ∆ΜΙΣΘ ΑµΕΑ), αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο 
αντίστοιχος αριθµός αιτούµενων αδειών. 

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας https://pste.gov.gr/ και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 
www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καµία τροποποίησή της. 

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά 
τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί µέχρι 30 Απριλίου 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοιας 
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα 
4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών 
5. ∆/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 
106 του ν.4070/2012) 
 

6. ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 
106 του ν.4070/2012) 

7. Γραφείου Τύπου (µε την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ-σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4070/2012) 

8. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Φθιώτιδας 
9. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Φωκίδας 
10. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Βοιωτίας 
11. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ευρυτανίας 
 
Β. Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών 
1. Γενική ∆/νση Μεταφορών 

α) Γραφείο Γενικού ∆/ντή 
β) ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών 

2. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΛΑI∆ΙΤΗΣ 
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α)  Γραφείο Γενικής ∆/ντριας 
β) ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής email: dop-tmd@yme.gov.gr και site-
support@yme.gov.gr (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12) 

 
Γ. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
∆ήµου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του 
ν.4070/12 και για ενηµέρωση των ΚΕΠ αρµοδιότητάς σας µε την παράκληση για την τοιχοκόλλησή 
της, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12): 
1. ∆ήµος Χαλκιδέων 
2. ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων 
3. Ερετρίας 
4. Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας 
5. Ιστιαίας – Αιοδηψού 
6. Κύµης – Αλιβερίου 
7. Καρύστου 
8. Σκύρου 
 
∆. Επαγγελµατικά Σωµατεία και Οργανώσεις Αυτοκινητιστών (µε την παράκληση να ενηµερωθούν 
όλα τα µέλη/σωµατεία) 

1. Σωµατείο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, Χαλκιδας 
2. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος Μενάνδρου 51 (2ος όροφος) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα 
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί & Αγοραίων Πειραιώς 4, Τ.Κ. 10431 Αθήνα 
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