Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Β.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Κ.υ.α. 16597/2010 (Β’ 2156): «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό».
Κ.υ.α. 17393/2012 (Β’ 3292): «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16597/2010 κ.υ.α. “Όροι και
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων
Ιδιωτικής Χρήσης, χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει».
Ν. 4276/2014 (Α’ 155): «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και της διατάξεις».
Κ.υ.α. 25760/2015 (Β’ 2737): «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16597/2010 κ.υ.α. “Όροι και
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων
Ιδιωτικής Χρήσης, χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει».
Κ.υ.α. 20595/2018 (Β’ 5441): «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16597/29-12-2010 (Β’ 2156) κ.υ.α.
των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού “Όροι και
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων
Ιδιωτικής Χρήσης (I.X.), χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
“ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το καταστατικό και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού, ή/και
το Φ.Ε.Κ., στο οποίο να εμφαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου (Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου
(Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).
5. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.
6. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων,
ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
οχημάτων υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
7. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό:
[1450189001] υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου εννέα ευρώ (9,00€) στον κωδικό:
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[1110489001] και ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) στον κωδικό: [1110403001],
πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί
και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών

taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 5714. Κατόπιν της έκδοσής του, το
χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού
ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).
8. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης
της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της
κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το
οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.
Σημείωση: Τα οχήματα έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δώδεκα (12) χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσης της πρώτης τους άδειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων,
ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
οχημάτων υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
4. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό:
[1450189001] υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου εννέα ευρώ (9,00€) στον κωδικό:
[1110489001] και ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) στον κωδικό: [1110403001],
πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί
και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών

taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 5732. Κατόπιν της έκδοσής του, το
χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού
ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).
5. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγρα-
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φο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή,
από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.
6. Φωτοαντίγραφο της “βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων” του κεντρικού
γραφείου.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
Τα κάτωθι δικαιολογητικά οφείλεται να υποβάλλονται κάθε 5 χρόνια:
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου (Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου
(Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).

Β.2

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Ν. 4093/2012 (Α’ 222), υποπαράγραφος Η.2.: «Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητων, μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό».
Κ.υ.α 15732/2012 (Β’ 3053): «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες
και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».
Ν. 4179/2013 (Α’ 175), άρθρο 30: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012».
Υ.α. οικ. Α 79574/5488/18/2017 (Β’ 4587): «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του
άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης
Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου
Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».
Κ.υ.α οικ. Α 50427/2440/2018 (Β’ 4535): «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012».
Ν. 4512/2018 (Α’ 5), (Τμήμα Ε’, άρθρο 219Α): Επιτρέπεται στα γραφεία ενοικιάσεως
αυτοκινήτων η ολική εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό,
οι οποίοι μεταξύ των άλλων, οφείλουν να έχουν το πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υ.α.
οικ. Α 46629/2215/2018 (Β’ 2311).
Ν. 4530/2018 (Α’ 59), άρθρο 21: ‘Σημείο έναρξης μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό’.
Υ.α. οικ. Α 53409/2551/2018: «Διακριτικά γνωρίσματα των Ε.Δ.Χ. και εκμισθωμένων Ε.Ι.Χ., με
οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59)
φορέα» – (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).
Ν. 4582/2018 (Α’ 208), (άρθρο 28): «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού –
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της
τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
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Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ,
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή,
από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων,
ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
οχημάτων υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
4. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) στον κωδικό: [1450189001]
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου τρία ευρώ (3,00€) στον κωδικό: [1110489001]
και εξήντα λεπτών (0,60€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.
Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

e-paravolo,

με

χρήση

των

μοναδικών

συνθηματικών

taxisnet

του

ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό
του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή
μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).

1η Σημείωση: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών
EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια.

2η Σημείωση: Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων
δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και υποβάλλονται τα αναφερόμενα στις ως άνω (1) και (2)
παραγράφους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΜΕ ΟΔΗΓΟ, ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
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2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή,
από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων,
ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
οχημάτων υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
4. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) στον κωδικό: [1450189001]
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου τρία ευρώ (3,00€) στον κωδικό: [1110489001]
και εξήντα λεπτών (0,60€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.
Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

e-paravolo,

με

χρήση

των

μοναδικών

συνθηματικών

taxisnet

του

ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό
του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή
μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ,
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Δ.Χ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1. Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Για
τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου
του νομικού προσώπου (Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου
(Σημείωση: Αναζητείται υπηρεσιακώς).
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.
5. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων,
ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
οχημάτων υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
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6. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) στον κωδικό: [1450189001]
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον χαρτοσήμου τρία ευρώ (3,00€) στον κωδικό: [1110489001]
και εξήντα λεπτών (0,60€) στον κωδικό: [1110403001], πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.
Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

e-paravolo,

με

χρήση

των

μοναδικών

συνθηματικών

taxisnet

του

ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό
του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή
μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking).
7. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή,
από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του
Σημείωση 1η: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών
EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια.
Σημείωση 2η: Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων
δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και υποβάλλονται τα αναφερόμενα στις ως άνω (1) και (7)
παραγράφους.

Β.3

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ, ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Κ.υ.α. Β4 οικ.27851/3242/2011 (Β’ 1290): «Τροποποίηση της με αρ. 16597/2010 κ.υ.α. “Όροι
και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων
Ιδιωτικής Χρήσης, χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει».
Ν. 4093/2012 (Α’ 222), υποπαράγραφος Η.2.: «Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητων, μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό».
Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και
φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα (Φ.Ι.Χ.), μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, τα οποία δύναται να είναι είτε
ιδιοκτησίας τους, ή μισθωμένα από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
Σημείωση: Απαιτείται η υποβολή του πιστοποιητικού ταξινόμησης και φωτοαντιγράφου των
αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των
οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που
ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.
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Β.4

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΩΝ) ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Κ.υ.α. 12971/2016 (Β’ 2267): «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών
οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».
Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και
παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), με ή χωρίς οδηγό, τα οποία:
1. Χρονολογούνται τουλάχιστον τριάντα (30) έτη από το έτος κατασκευής τους.
2. Διαθέτουν

πιστοποιητικά αυθεντικότητας

από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως

εκπροσωπούν την Ελλάδα, ήτοι: (i) την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή
(ii) την Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. - F.I.V.A.).
3. Δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας.
4. Είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης.
5. Φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Β.5

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Απόφ. Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. 500321-1996 (Β’ 391): «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση
Ειδικού Σήματος Ε.Ο.Τ. στα επιβατηγά τουριστικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (λιμουζίνες)».
Ν. 4070/2012 (Α’ 82), άρθρο 111: «Μεταβατικές διατάξεις».
Ν. 4403/2016 (Α’ 125), άρθρο 31: «Τροποποίηση του ν. 4276/2014 (Α’ 155)».
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