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ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ, ΣΤΙΣ Ε∆ΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) ρυθµίζονται θέµατα 
Επιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ) αυτοκινήτων και ορίζονται δύο κατηγορίες 
τέτοιων οχηµάτων: α) Τα Ε∆Χ αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) µε µετρητή, τα οποία έχουν µέχρι 
πέντε (5) θέσεις επιβατών, του οδηγού συµπεριλαµβανοµένου και β) τα Ε∆Χ αυτοκίνητα 
Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙ∆ΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή, τα οποία έχουν από έξι (6) µέχρι εννέα (9) 
θέσεις επιβατών, της θέσης του οδηγού περιλαµβανοµένης. 

 
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης των διατάξεων 

α)  της σχετικής νοµοθεσίας για τη χορήγηση νέων αδειών Ε∆Χ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή 
ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ή της µετατροπής υφιστάµενων σήµερα αδειών σε άλλο τύπο και  
β) της αριθµ. 85/2012 (ΦΕΚ 2080/ Β/ 4-7-12) απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κρήτης.  

καλεί 
τους ενδιαφερόµενους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που επιθυµούν  να 

αποκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψουν υφιστάµενη άδεια σε άλλο 
τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι την 
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 14:00 

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου για τις οποίες ζητείται άδεια καθώς και το είδος της άδειας ή των 
αδειών και ο αριθµός τους ανά έδρα.  

 Οι έδρες των Ε∆Χ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως 
αυτές καθορίστηκαν µε την αριθµ. 85/2012 (ΦΕΚ 2080/ Β/ 4-7-12) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου είναι: 

Α) Ενιαία έδρα των ∆ήµων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου 
Β) ∆ήµος Αρχανών-Αστερουσίων 
Γ) ∆ήµος Βιάννου 
∆) ∆ήµος Γόρτυνας 
Ε) ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας 
ΣΤ) ∆ήµος Φαιστού και  
Ζ) ∆ήµος Χερσονήσου 
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Αρµόδια υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων για άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου, µε έδρα 

που βρίσκεται µέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, 
ορίζεται η ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ηρακλείου. 
 Κάθε ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση υπογεγραµµένη από τον ίδιο ή το νόµιµο 
εκπρόσωπο του καθώς και φάκελο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως φαίνονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και  τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής φυσικών και νοµικών προσώπων: 
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν την απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή 

τη µετατροπή υφιστάµενης άδειας σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 107 και 108 του Ν. 4070/2012: 
 
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Να έχουν υπηκοότητα  κράτους –µέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα του άρθρου 

100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012. 
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. 
4. Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αδειών που επιθυµούν. 

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για  τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση 
του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµα τους 
περισσότερες από πέντε (5) άδεις κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων. 

   
 Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

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 ένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 
περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012.∆ηλαδή για τις Α.Ε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες 
και ετερόρρυθµες οι οµόρρυθµοι εταίροι.   

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. 
4. Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αδειών που επιθυµούν. 

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για  τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση 
του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµα τους 
περισσότερες από πέντε (5) άδεις κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων. 

 
Επεξεργασία αιτήσεων - ανακοίνωση αποτελεσµάτων 

Η αρµόδια υπηρεσία µετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων θα ελέγξει την 
πληρότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων απόκτησης νέας 
άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή 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 (ΤΑΞΙ ή 
ΕΙ∆ΜΙΣΘ) κατ’ αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε 
αιτούντα ο αντίστοιχος αριθµός των αιτούµενων αδειών. 

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης 
(www.crete.gov.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων (www.yme.gr) . 

Μετά την ανάρτηση της κατάστασης στο διαδίκτυο θα εκδοθεί η προβλεπόµενη 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν.4070/12 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
µε την οποία θα καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ  
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αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο της 
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόµου. 

Με την ίδια απόφαση θα επιµερίζεται για κάθε έδρα ο αριθµός αυτός ως προς τις 
άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) και τις άδειες Ε∆Χ  (ΕΙ∆ΜΙΣΘ). Στην απόφαση επίσης 
θα αναφέρεται ο υφιστάµενος αριθµός Ε∆Χ (ΤΑΞΙ) και Ε∆Χ (ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα καθώς 
και η διαφορά αυτών σε σχέση µε το µέγιστο οριζόµενο αριθµό. 
 Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του νόµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 111 του Ν. 4070/12, στην απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  θα 
περιλαµβάνεται η προκήρυξη θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον δέκα (10) αδειών 

Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ στην πόλη του Ηρακλείου 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.∆.Χ. αυτοκινήτων ΕΙ∆ΜΙΣΘ, εφ’ όσον δεν 
ζητηθούν από ιδιοκτήτες Ε.∆.Χ. ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών των αδειών, 
χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
Ν. 4070/12. 

Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα 
µέγιστος αριθµός επιτρεπόµενων αδειών µικρότερος από αυτόν των ήδη 
κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισµού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία 
έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται µόνο η µετατροπή, άδειας 
Ε∆Χ (ΤΑΞΙ) σε άδεια Ε∆Χ (ΕΙ∆ΜΙΣΘ), ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν 
υφίστανται ή ο αριθµός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθµού αδειών 
Ε∆Χ (ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ή Ε∆Χ (ΤΑΞΙ) αντίστοιχα.  

Εφόσον από την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης (άρθρο 85) προκύψει αριθµός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί 
η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 106 του Ν. 
4070/12. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
106 του Ν. 4070/12 µέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν 
σε πολύτεκνους, τρίτεκνους µε ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που 
έχουν τέκνα µε αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη 
Κρήτης των καταλόγων των κληρωθέντων από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, για τις έδρες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θα εκδοθεί απόφαση µε την οποία θα εγκρίνεται 
στο όνοµα κάθε δικαιούχου η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκίνητο. 
 Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Κρήτης θα επιστρέψει στο σύνολο 
των αιτησαµένων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές. 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 
 
Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκη 

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Βουλγαράκη 

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνης κας. Λιονή 

5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Καστρινάκη 

6. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου 

7. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων 

8. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύµνου 

9. ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου 

10.  Γραφείο Τύπου (µε την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα τοπικά µέσα 

ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφηµερίδες), σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθ. 106 του Ν.4070/12. 

 

Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1 Γενική ∆/νση Μεταφορών 

     ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών   

2. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

   ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (µε την παράκληση να αναρτηθεί στον  

ιστότοπο του Υπουργείου, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12) 

 

Γ)  Όλους τους ∆ήµους της Περιφέρειας Κρήτης και τα ΚΕΠ των ∆ήµων  
(µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ∆ήµου και να τοιχοκολληθεί στο 
κατάστηµα του ∆ήµου και επίσης στα καταστήµατα των ΚΕΠ κάθε ∆ήµου, σύµφωνα µε 
την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12) 
 

∆) Επαγγελµατικά Σωµατεία ιδιοκτητών και οδηγών Ε∆Χ αυτοκινήτων Ν. Ηρακλείου .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ Ε∆Χ ΤΑΞΙ Ή Ε∆Χ Ή 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ Ε∆Χ  ΕΙ∆ΜΙΣΘ 
Τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη δηµοσίευση της παρούσας 
ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π,Ε 
Ηρακλείου  και βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο της Περιφέρειας   

(Α)     ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή 
ισχύοντος διαβατηρίου 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης  
3. Φορολογική ενηµερότητα  
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης  
5. Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του νόµου 4070/12, 

ποσού 5.000 ευρώ για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου. 
� Οι κάτοχοι άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ που επιθυµούν να την 

µετατρέψουν σε Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ αντί της εγγυητικής επιστολής 
υποβάλλουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της υφιστάµενης άδειας 
κυκλοφορίας. 

  

(Β)    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δεν 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 του διορισµού ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή 
νοµίµου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.. 

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος 
τους διαδικασία για τα παραπάνω. 

4. 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 Ν. 4070/12.  
∆ηλαδή για τις Α.Ε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο 
εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 
οι οµόρρυθµοι εταίροι. 

5. Φορολογική ενηµερότητα  
6. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης  
7. Εγγυητική επιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του νόµου 4070/12, 

ποσού 5.000 ευρώ για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.  
� Οι κάτοχοι άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ που επιθυµούν να την 

µετατρέψουν σε Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ αντί της εγγυητικής επιστολής 
υποβάλλουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της υφιστάµενης άδειας 
κυκλοφορίας. 



 


