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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ερμούπολη 29-3-2022 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 34772/2074 
 
Ταχ. Δ/νση        : Πλ. Τσιροπινά - Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας   : 841 00 - Σύρος 
Τηλέφωνο        : 2281075142 
Πληροφορίες   : Ν. Μαραγκός 
Ε - mail           : dmek@cycl.pnai..gov.gr   
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με 
έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4850/2021 & την Υ.Α. 62818/02-03-2022. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
          Έχοντας υπόψη 
1.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/Β) και αριθ. 
92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/Β/2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

3.  Τις διατάξεις του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του ν. 4199/2013, του ν. 4313/2014, του τέταρτου άρθρου του ν. 4382/2016 του 
Μέρους Α΄ του ν. 4530/30-03-2018, του άρθρου 58 του ν. 4568/2018, και του άρθρου 68 του ν. 
4850/2021. 

4.  Τις διατάξεις της Υ.Α. 62818/02-03-2022 (ΦΕΚ1086Β/10-03-2022) «Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ 
αυτοκινήτων με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) 
έως εννέα (9) θέσεων».  

5.  Την με αριθ. 36/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 
Β49Α7ΛΞ-8Ε9), με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των Ε.Δ.Χ. για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 

6.  Την με αριθ. 26355/2018/09-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΗΙ7ΛΞ-Φ0Α) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου με την οποία καθορίστηκε ο  μέγιστος αριθμός νέων αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ 
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και η ανάγκη χορήγησης νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων για 
το έτος 2021. 

7.  Τον υφιστάμενο ανά έδρα αριθμό Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στα νησιά της Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου.  
 

Κ Α Λ Ε Ι 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να αντικαταστήσει το ΕΔΧ 
ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, το οποίο έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση 
μέχρι και  έξι (6) εβδομάδες από την δημοσίευση της παρούσας, στις Διευθύνσεις Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων αντίστοιχα για τα νησιά - έδρες των Κυκλάδων και 
της Δωδεκανήσου. 

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με 
επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου 
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Αιγαίου, καθορίζεται βάσει του αριθμού των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν άδεια 
κυκλοφορίας σε εκάστη από αυτές ήτοι : 

 α) Σε 100% για τις έδρες που έχουν έως και δέκα (10) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ 
αυτοκινήτων, 

β) Σε 40% για τις έδρες που έχουν από έντεκα (11) έως και σαράντα (40) άδειες 
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, 

γ) Σε 30% για τις έδρες που έχουν περισσότερες από σαράντα μία (41) άδειες κυκλοφορίας 
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων.  

Ειδικότερα ο αριθμός των  Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν 
σε κάθε έδρα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΕΔΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΞΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 2 2 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2 2 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 45 14 

ΛΕΙΨΟΙ 2 2 

ΛΕΡΟΣ 28 11 

ΠΑΤΜΟΣ 11 4 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16 6 

ΚΑΣΟΣ 2 2 

ΚΩΣ 73 22 

ΝΙΣΥΡΟΣ 2 2 

ΜΕΓΙΣΤΗ 1 1 

ΡΟΔΟΣ 367 110 

ΣΥΜΗ 6 6 

ΤΗΛΟΣ 1 1 

ΧΑΛΚΗ 1 1 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΣΥΡΟΣ 40 16 

ΑΝΔΡΟΣ 38 15 

ΤΗΝΟΣ 26 10 

ΜΥΚΟΝΟΣ 31 12 

ΚΥΘΝΟΣ 4 4 

ΚΕΑ 6 6 

ΠΑΡΟΣ 26 10 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2 2 

ΝΑΞΟΣ 33 13 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 2 2 

ΔΟΝΟΥΣΑ 1 1 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2 2 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 1 1 

ΑΜΟΡΓΟΣ 4 4 

ΚΙΜΩΛΟΣ 1 1 

ΜΗΛΟΣ 15 6 

ΣΕΡΙΦΟΣ 4 4 

ΣΙΦΝΟΣ 10 10 

ΘΗΡΑ 39 16 

ΘΗΡΑΣΙΑ 2 2 

ΙΟΣ 5 5 

ΑΝΑΦΗ 2 2 

ΣΙΚΙΝΟΣ 2 2 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 1 1 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου 

από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων 
του ενός ιδιοκτήτη επί μίας άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή 
ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών 
συνιδιοκτητών. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας 
άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλει μόνο ένα 
αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε 
περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα, μπορεί να 
υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου στην οποία είναι 
συνιδιοκτήτης. 

Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αίτηση δεν πρέπει η σχετική άδεια κυκλοφορίας του 
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής ανάκλησης, κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 100 του Ν. 4070/2012 (Α΄82), κατά το χρόνο λήξης 
υποβολής των αιτήσεων. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 Οι Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, μετά τον έλεγχο 
πλήρωσης των προϋποθέσεων θα καταχωρήσουν ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, 
τους αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους, προσδίδοντας αύξοντα αριθμό 
καταχώρησης. 

 Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου www.pnai.gov.gr και διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 
www.yme.gr ). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της. 

 Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η κατά τα παραπάνω 
ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, ολοκληρώνονται εντός έξι (6) εβδομάδων από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

 Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με άδειες κυκλοφορίας 
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, είναι μικρότερος ή ίσος από τον 
αριθμό που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, τότε εντός δέκα (10) ημερών, ο 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο, με την οποία 
εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια 
κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων. 

 Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με άδειες κυκλοφορίας 
Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση, 
εφαρμόζοντας κατ΄ αναλογία την διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία οικ. Α 
49536/4711/10-12-2012 υπουργική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 
την αποστολή των καταλόγων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, εντός δέκα (10) ημερών 
εκδίδει απόφαση για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η 
αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ 
αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων. 

 Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) 
θέσεων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση αντικατάστασης δύνανται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να 
ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, άλλως η απόφαση του 
Περιφερειάρχη ανακαλείται. 

 Λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από έξι (6) 
έως εννέα (9) θέσεων, στο τιμολόγιο, στον τρόπο εκτέλεσης του μεταφορικού έργου, στις 
διοικητικές παραβάσεις και στις θέσεις στάθμευσης αναγράφονται στα άρθρα 4 έως 9 της 
αριθ. 62818/02-03-2022 (ΦΕΚ1086Β/10-03-2022) υπουργικής απόφασης. 
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Για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κατάθεσης των αιτήσεων στις Διευθύνσεις μεταφορών 
και Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας 
μας. 
 

         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

A. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ & Ε Κυκλάδων 
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ & Ε Δωδεκανήσων 
4. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
5. Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ν.Αι. 
6. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων  
7. Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Πάρου, Θήρας και 

Μήλου 
8. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου 
9. Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών Καλύμνου, Καρπάθου και Κω 
10. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (προκειμένου για την ανάρτηση της 

παρούσας στον   ιστότοπο της Π.Ν.Α., σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 
62818/02-03-2022).  

11. Γραφείο Τύπου προκειμένου για τη δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες 
και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 
62818/02-03-2022) καθώς και για την έκδοση και αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ 
της ΠΝΑ. 

 
B. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Γενική Δ/νση Μεταφορών 
      α) Γραφείο Γενικού Δ/ντη 
      β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 
4. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
      α) Γραφείο Γενικού Δ/ντη 

β) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (με παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 62818/02-03-2022). 

 
  Γ.   Δήμοι Π.Ε. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο 

τους και να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των Δήμων καθώς επίσης στα καταστήματα 
των ΚΕΠ κάθε Δήμου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 62818/02-03-2022). 

 
  Δ.  Σωματεία Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Οδηγών Π.Ε. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. 
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