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Θέμα : «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα κεηαηξνπή πθηζηάκελεο άδεηαο Δ.Γ..Υ. ΣΑΞΙ ζε Δ.Γ.Υ. 

ΔΙΓΜΙΘ ή Δ.Γ.Υ. ΔΙΓΜΙΘ ΑκΔΑ, ζχκθσλα κε ην Ν.4070/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο».  

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο :  

1. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσ-

κέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”. 

2. Σνπ Π.Γ.148/2010 (ΦΔΚ 241Α/27-12-2010) “Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο” φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 3203/84663/22-6-2017 Απφθαζε (ΦΔΚ 2201/Β/28-6-2017). 

3. Σν κε αξηζκ. πξση. 192670/608/28-8-2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

4. Σεο Α.Π.νηθ.204072/3050/12-09-2019 (ΦΔΚ 3538Β/20-09-2019) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε “Αλάζεζε 

άζθεζεο ηνκέσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Υσξηθνχο Αληηπεξηθεξεηάξρεο”. 

5. Σελ Α.Π.1667/07-04-2014 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο κε ηελ νπνία νξίδεηαη ν 

Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Μέξνο Β΄ Ρχζκηζε Θεκάησλ Δπηβαηεγψλ 

Γεκφζηαο Υξήζεο Απηνθηλήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4199/13 (ΦΔΚ 216/Α΄/11-10-2013) 

θαη ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4313/2014 (ΦΔΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Μεηαθνξψλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4530/2018 (ΦΔΚ 59/Α/30-3-2018) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαθνξψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
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9. Σελ κε αξηζκ. Α 28480/2481/7.2.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΤΤ1-ΧΑ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ «Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4070/2012 (Α΄82) αλαθνξηθά κε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) 

απηνθηλήησλ». 

10. Σε κε αξηζκ. πξση. Α 20534/1646/4.5.2012 (ΑΓΑ: Β49Λ1-ΟΣ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4070/2012 (Α΄82) «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θη άιιεο δηαηάμεηο» θαη δηεπθξηλήζεηο επ΄ απηψλ 

αλαθνξηθά κε ζέκαηα Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθηλήησλ. 

11. Σελ κε αξηζκ. πξση. Α 24679/2067/31.5.2012 (ΑΓΑ: Β4ΛΒ1-9ΧΓ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ « Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α΄82) 

«Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θη άιιεο δηαηάμεηο» 

αλαθνξηθά κε ζέκαηα Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθηλήησλ. 

12. Σελ κε αξηζκ. Α 55214/4901/20.11.2013 (ΑΓΑ: ΒΛ101-Ο2Υ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ «Γηεπθξηλήζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο 

Υξήζεο (Δ.Γ.Υ) απηνθηλήησλ θαηά ην Ν. 4070/2012 (Α΄82) φπσο ηζρχεη». 

13. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΟΙΚ.Α 3557/141/24.01.2019 (ΑΓΑ: Φ52Φ465ΥΘΞ-23Α) εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ «Γηεπθξηλήζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο Δπηβαηηθψλ 

Γεκνζίαο Υξήζεο (ΔΓΥ) απηνθηλήησλ ζχκθσλα κε ην λ.4070/2012 (ΦΔΚ Α΄82)». 

14. Σελ αξηζκ. 90/2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

(ΑΓΑ Β4Λ17ΛΗ-Α0Δ) κε ζέκα «Καζνξηζκφο εδξψλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4070/2012»  

15. Σελ αξηζκ. 155/2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

(ΑΓΑ 6Ξ8Φ7ΛΗ-ΞΡ5) κε ζέκα «Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ησλ 

ΔΓΥ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, θαηαγξαθή & αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαγξαθή 

ηνπ θνκίζηξνπ ζε βαζηθνχο άμνλεο, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο νρεκάησλ & πξνζσπηθνχ, αλάιπζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο & ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΔΓΥ & ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπο, κε εξγαιεία 

ρσξηθήο αλάιπζεο G.I.S.» 

16. Σελ ππνβνιή ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζε ζηάδηα (1ν ηάδην Τθηζηάκελε Καηάζηαζε θιπ,  2ν ηάδην 

Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ππνβνιή ηειηθψλ πξνηάζεσλ κεηά απφ ζρεηηθή δηαβνχιεπζε) φπσο απηή 

παξαιήθζεθε, απνπιεξψζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζηηο Γηεπζχλζεηο Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ φισλ 

ησλ ΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

  

ΚΑΛΔΙ 

 
κάθε ενδιαθερόμενο ποσ επιθσμεί να μεηαηρέυει σθιζηάμενη άδεια ζε άλλο ηύπο, να σποβάλει 

ζτεηική αίηηζη μέτρι ηην Παραζκεσή 27/03/2020 ώρα 14:30, ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα πξνβιεπφκελα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 109 θαη 110 ηνπ Ν.4070/2012. Με ηελ αίηεζή ηνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεη ηελ έδξα ή ηηο έδξεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη άδεηα, ην 

είδνο άδεηαο (ή αδεηψλ) θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο αλά έδξα- δηνηθεηηθή κνλάδα. Οη άδεηεο πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ 

εθδνζεί παξακέλνπλ ζε ηζρχ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ ζα εθδνζνχλ άδεηεο, γηα πνηεο έδξεο θαη ηη είδνπο άδεηεο ζα είλαη απηέο ζα 

πξνζδηνξηζζεί κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν. 4070/12 απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε πνπ ζα εθδνζεί κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ κεηαηξνπή 

πθηζηάκελεο ζε άιιν ηχπν θαη ηελ αλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία αηηήζεσλ-αηηνχλησλ.  

Οη έδξεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο είλαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξαπάλσ α/α 14 απφθαζε, νη εμήο: 

 

Π.Δ. ΓΗΜΟ Γ.Κ ή Σ.Κ 
ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΑΓΔΙΔ 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 47 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΙΟΤ 6 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΑΓ. ΣΡΙΑΓΑ 4 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΑΓ. ΒΛΑΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΚΟΡΧΝΔΙΑ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΓΑΤΛΔΙΑ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΥΑΙΡΧΝΔΙΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΚΤΡΙΑΚΙΟΤ 5 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΠΑΡΟΡΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΛΑΦΤΣΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΛΔΒΑΓΔΧΝ ΑΝΘΟΥΧΡΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 15 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 3 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΑΓ. ΠΤΡΙΓΧΝΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΛΟΤΣΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΡΤΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ ΚΟΚΚΙΝΟΤ- ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΤ - ΚΑΣΡΟΤ 10 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΑΛΙΑΡΣΟΤ 13 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΤΦΗΛΑΝΣΗ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΠΔΣΡΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΙΟΤ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΑΚΡΗ 1 
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Π.Δ. ΓΗΜΟ Γ.Κ ή Σ.Κ 
ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΑΓΔΙΔ 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΘΔΠΙΧΝ 3 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΔΠΙΔΧΝ ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΓΙΣΟΜΟΤ 11 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΠΑΡ. ΓΙΣΟΜΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΑΡΑΥΧΒΑ 8 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΑΝΣΙΚΤΡΑ 4 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΓΙΣΟΜΟΤ – ΑΡΑΥΧΒΑ - ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΣΔΙΡΙΟΤ 3 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΘΗΒΑΙΧΝ ΘΗΒΑ 60 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΚΑΠΑΡΔΛΛΙΟΤ 3 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΒΑΓΙΧΝ 13 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΠΛΑΣΑΙΧΝ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΔΛΑΙΧΝΑ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΛΔΤΚΣΡΧΝ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΜΔΛΙΟΥΧΡΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΜΟΤΡΙΚΙΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΓΟΜΒΡΑΙΝΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΞΗΡΟΝΟΜΗ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΘΙΒΗ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΔΛΛΟΠΙΑ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ 
ΘΗΒΑΙΧΝ 

ΤΠΑΣΟΤ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 8 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΝΟΦΤΣΧΝ 6 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΠΤΛΗ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΟΤΡΣΧΝ 2 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΧΠΙΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΑΛΛΙΘΔΑ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΓ. ΘΧΜΑ 4 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΔΙΓΙΟΤ 1 
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Π.Δ. ΓΗΜΟ Γ.Κ ή Σ.Κ 
ΤΠΑΡΥΟΤΔ 

ΑΓΔΙΔ 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΡΜΑΣΟ 1 

ΒΟΙΧΣΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΝΟΗ 1 

ΤΝΟΛΟ 275 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα κεηαηξέςνπλ πθηζηάκελε ζε άιινπ ηχπνπ πξέπεη να 

πληρούν αθροιζηικά ηις ακόλοσθες προϋποθέζεις: 

 

Α. Φσζικά Πρόζφπα ( άρθρο 107 ηοσ Ν.4070/12) 

1. Να έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 100, πεξίπησζε α’ 

ηνπ Ν. 4070/12. 

3. Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. Να έρνπλ ηθαλή νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθκεηάιιεπζεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ 

πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ππάξμεσο ηθαλήο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ζην πξφζσπφ ηνπο, νη 

ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ πθηζηάκελε άδεηα Δ.Γ.Υ. ζε ΔΙΓΜΙΘ, Δ.Γ.Υ. - 

ΔΙΓΜΙΘ ΑκΔΑ αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο 

ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί, πνπ θαηέρνπλ. 

4. Να δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηε ζηάζκεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νρεκάησλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ ζην φλνκά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο 

θπθινθνξίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ. 

 

Β. Νομικά πρόζφπα ( άρθρο 108 ηοσ Ν.4070/12) 

1. Να έρνπλ έδξα εληφο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε απηψλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε α΄ ηνπ Ν.4070/12. Χο ηέηνηα 

λννχληαη γηα ηηο Α.Δ. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα θάζε άιιν εηαηξηθφ ηχπν νη Γηαρεηξηζηέο 

θαη γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο νη νκφξξπζκνη εηαίξνη. 

3. Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξα. 

4. Να έρνπλ νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθκεηάιιεπζεο 

Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ επηζπκνχλ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ππάξμεσο 

ηθαλήο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ζην πξφζσπφ ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαηξέςνπλ 

ηελ πθηζηάκελε άδεηα Δ.Γ.Υ. ζε ΔΙΓΜΙΘ, Δ.Γ.Υ. - ΔΙΓΜΙΘ ΑκΔΑ αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ππνβάιινπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί, πνπ 

θαηέρνπλ. 

5. Να δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηε ζηάζκεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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νρεκάησλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ ζην φλνκά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο 

θπθινθνξίαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ. 

 

ΑΙΣΗΗ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ κεηαηξνπή πθηζηάκελεο άδεηαο ΔΓΥ ζε άιινπ ηχπνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο ζηελ Ληβαδεηά 

κέρξη ηελ Παραζκεσή 27/03/2020 ώρα 14:30: 

1. Αίηεζε κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ε έδξα ή νη έδξεο γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη άδεηα, ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εηδηθά νξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ. (Έληππν αίηεζεο 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο). 

2. Φάθειν κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα οποία πρέπει να έτοσν εκδοθεί, μεηά ηην πρώηη  

δημοζίεσζη ηης παρούζας ανακοίνφζης-πρόζκληζης εκδήλφζης ενδιαθέρονηος (πιελ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ 1. θαη 2. ησλ παξαθάησ Α. & Β. ελνηήησλ). 

 

Α. Φσζικά πρόζφπα 

1. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γ εληθήο ρξήζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε α’ ηνπ Ν.4070/12 (δηεπθξηλίδεηαη 

φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα 

απφ ηελ ππεξεζία). 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνλ θχξην θνξέα αζθάιηζεο. 

5. Οη θαηέρνληεο άδεηα Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί, πνπ επηζπκνχλ λα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε άδεηα Δ.Γ.Υ.- 

ΔΙΓΜΙΘ, Δ.Γ.Υ.-ΔΙΓΜΙΘ ΑκΔΑ, αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

πθηζηάκελεο άδεηαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί. 

6. Δάλ θαηέρνπλ ζην φλνκά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ, αληίγξαθα 

ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή ζεσξεκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ρψξσλ γηα ηε 

ζηάζκεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη θαηάιιειν ζρέδην θάηνςεο ή ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα κεραληθνχ, θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν, πνπ βεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ θαη 

ηελ επάξθεηα ηνπο γηα ηε ζηάζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ. Οη ρψξνη δελ απαηηείηαη λα 

είλαη εληαίνη. 

 

Β. Νομικά πρόζφπα 

1. ΦΔΚ δεκνζίεπζεο θαηαζηαηηθνχ ή εάλ απηφ δε δεκνζηεχεηαη, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. 

2. ΦΔΚ κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ ελ ηζρχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην δηνξηζκφ 
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Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, εάλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

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

4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γ εληθήο ρξήζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 100 πεξίπησζε α’ ηνπ Ν.4070/12 ηα πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ δηνίθεζε απηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Χο ηέηνηα λννχληαη γηα ηηο ΑΔ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα θάζε άιιν εηαηξηθφ ηχπν νη Γηαρεηξηζηέο θαη γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο νη νκφξξπζκνη εηαίξνη (δηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία). 

5. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

6. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

7. Οη θαηέρνληεο άδεηα Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί, πνπ επηζπκνχλ λα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε άδεηα Δ.Γ.Υ.- 

ΔΙΓΜΙΘ, Δ.Γ.Υ.-ΔΙΓΜΙΘ ΑκΔΑ αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππνβάιινπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

πθηζηάκελεο άδεηαο ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ηαμί. 

8. Δάλ θαηέρνπλ ζην φλνκά ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) άδεηεο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ, αληίγξαθα 

ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο ή ζεσξεκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ρψξσλ γηα ηε 

ζηάζκεπζε, θχιαμε θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη θαηάιιειν ζρέδην θάηνςεο ή ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα κεραληθνχ, θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν, πνπ βεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ θαη 

ηελ επάξθεηα ηνπο γηα ηε ζηάζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ. Οη ρψξνη δελ απαηηείηαη λα 

είλαη εληαίνη. 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Η Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Π.Δ. Βνησηίαο ζα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ εθ 

κεηαηξνπήο πθηζηάκελεο ζε άιινπ ηχπνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε νη ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ην φλνκα ή ηελ 

επσλπκία ηνπ αηηνχληνο αλά έδξα, ην είδνο Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ (Δ.Γ.Υ.- ΔΙΓΜΙΘ θαη Δ.Γ.Υ.-ΔΙΓΜΙΘ 

ΑκΔΑ), αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζεο αίηεζεο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη γηα θάζε αηηνχληα ν αληίζηνηρνο αξηζκφο 

αηηνχκελσλ αδεηψλ. 

Η θαηάζηαζε απηή ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 

https://pste.gov.gr/ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ www.yme.gr). Μεηά ηελ 

αλάξηεζή ηεο δελ επηηξέπεηαη θακία ηξνπνπνίεζή ηεο. 

Ο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ, ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη θαηάξηηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε θαηά ηα 

παξαπάλσ αλάξηεζε ηεο ζην δηαδίθηπν ζα νινθιεξσζεί κέρξη 30 Απριλίοσ 2020. 

  

H ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

 

 

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

Α. Περιθέρεια ηερεάς Δλλάδας 

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 

2. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Βνησηίαο 

3. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ 

5. Γ/λζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4070/2012) 

6. Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο-ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4070/2012) 

7. Γξαθείνπ Σχπνπ (κε ηελ παξάθιεζε λα εθδνζεί δειηίν ηχπνπ ζηα ΜΜΔ-ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ λ.4070/2012) 

8. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Φζηψηηδαο 

9. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Δχβνηαο 

10. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Φσθίδαο 

11. Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Δπξπηαλίαο 

 

Β. Τποσργείο Τποδομών & Μεηαθορών 

1. Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξψλ 

α) Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή 

β) Γ/λζε Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

2. Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

α)  Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο 

β) Γ/λζε Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο email: dop-tmd@yme.gov.gr θαη site-support@yme.gov.gr (κε 

ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ 

Ν.4070/12) 

 

Γ. Γήμοι Περιθερειακής Δνόηηηας Βοιφηίας (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γήκνπ θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ 

Ν.4070/12 θαη γηα ελεκέξσζε ησλ ΚΔΠ αξκνδηφηεηάο ζαο κε ηελ παξάθιεζε γηα ηελ ηνηρνθφιιεζή 

ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζ. 106 ηνπ Ν.4070/12): 

1. Γήκνο Λεβαδέσλ 

2. Γήκνο Οξρνκελνχ 

3. Αιηάξηνπ - Θεζπηέσλ 

4. Γηζηφκνπ – Αξάρσβαο – Αληίθπξαο 

5. Θεβψλ 

6. Σαλάγξαο 
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Γ. Δπαγγελμαηικά φμαηεία και Οργανώζεις Ασηοκινηηιζηών (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ 

φια ηα κέιε/ζσκαηεία) 

1. σκαηείν ΣΑΞΙ Ληβαδεηάο  

Θνπξίνπ 2 Σ.Κ. 32 131 - Ληβαδεηά 

2. Έλσζε Ιδηνθηεηψλ Ραδηνηαμί “Ο ΚΑΓΜΟ” 

Πηλδάξνπ 51 Σ.Κ. 32 200 - Θήβα  

3. Οκνζπνλδία πλδηθάησλ Μεηαθνξψλ Διιάδνο Μελάλδξνπ 51 (2νο φξνθνο) Σ.Κ. 104 37 Αζήλα 

4. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σαμί & Αγνξαίσλ Πεηξαηψο 4, Σ.Κ. 10431 Αζήλα 

 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 

 

1. Υξνλνινγηθφ Αξρείν. 

2. Σκήκα Αδεηψλ Κπθινθνξίαο (Φάθεινο ΔΓΡΔ ΣΑΞΙ)  

ΑΔΑ: 6ΝΟΤ7ΛΗ-41Η


		2020-02-03T08:35:47+0200
	Athens




