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ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  
ΙΙ..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  
Α. ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Β. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ  

Γ. ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Β.Σ.Ν.Π. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ε.  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ (Taxi) 

ΙΙΙΙ..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ   
 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

“ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  
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.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

4. 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 
φυσικού ή νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

5. 
Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή), από το οποίο να 
προκύπτει η γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης. 

6. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 

περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 
τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 
είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  
Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

7. 

Παράβολο 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 
παράβολου: 5714. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 
παράβολου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο τράπεζας, ή μέσω 
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 

8. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών 

https://www.seeoo.site/
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_c827f6ed7fc34213858ab416d4fcc47c.doc
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
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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.  

Αναγγελία μέσω Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Mitos» με κωδ. 226431 εδώ 

Σημ: Ως χρόνος κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων έχουν οριστεί τα δεκατέσσερα (14) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης της 1ης αδείας κυκλοφορίας τους με απόσυρση την τελευταία ημέρα του έτους που εκπνέει η προθεσμία αυτή .  

Σε περίπτωση που το γραφείο ενοικιάσεως ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων 
επιθυμεί να αιτηθεί επιπλέον την ΒΣΝΠ «Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με 

οδηγό», καθώς αποφάσισε να παρέχει υπηρεσία μεταφοράς, άνευ 
κομίστρου, μέσω ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητου με οδηγό (π.χ. van 

εννέα θέσεων), υποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω: 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  
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 για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 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. 

Απόδειξη κατάθεσης παράβολου 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 
παράβολου: 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 
παράβολου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο τράπεζας, ή μέσω 

ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 

4. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 
περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 

τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 
είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  
Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

Αναγγελία μέσω Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Mitos» με κωδ. 375869 εδώ 

Σημ 1: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό απαιτείται να εμπίπτουν στην 
κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο 
χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) χρόνια (άρθρο 138 του Ν. 4764/20).  
Σημ 2: Οι μεταβολές στον σκοπό της χρήσης κάθε ΕΙΧ (ένταξη στον στόλο των ΕΙΧ με οδηγό & 
αντίστροφα, λήξη χρόνου κυκλοφορίας κλπ), υποβάλλονται στην ΠΥΤ (παρ. 7 της ΚΥΑ 15732/12). 

https://www.seeoo.site/
https://en.mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:Announcement_of_the_Operation_of_a_Business_for_the_Rental_of_Passenger_Cars_for_Private_Use_(I.X.)
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_36e4734a8eb544ac9a5a6e22a59aa5ba.doc
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://en.mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:Announcement_of_Car_Rental_Activity_for_Private_Use_(E.I.X.)_Cars_with_Driver
https://3a0df3c7-e9c7-46e3-ae72-078cbf63b5e2.filesusr.com/ugd/99025d_0edfb2d604fb45928fbb42b0478c25fc.pdf
https://3a0df3c7-e9c7-46e3-ae72-078cbf63b5e2.filesusr.com/ugd/99025d_39501024ed04422eb16b90484543cefe.pdf


 
© https://www.seeoo.site/                                                                             Σελίδα 3 από 7                                                    

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  
Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. 
Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της χρήσης 
(επικυρωμένα από αρμόδια αρχή), από το οποίο να προκύπτει η 
γραφειακή εγκατάσταση του υποκαταστήματος της επιχείρησης. 

3. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 
περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 
τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 

είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  
Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

4. 

Παράβολο 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 
παράβολου: 5732. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 

παράβολου μπορεί 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 για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 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.  

6. 
Φωτοαντίγραφο της “βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων” 
(ΒΣΝΠ) του κεντρικού γραφείου. 

Σημ: Ως χρόνος κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων έχουν οριστεί τα δεκατέσσερα (14) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης της 1ης αδείας κυκλοφορίας τους με απόσυρση την  τελευταία ημέρα του έτους που εκπνέει η προθεσμία αυτή.   
 

Σε περίπτωση που το γραφείο ενοικιάσεως ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων 
επιθυμεί να αιτηθεί επιπλέον την ΒΣΝΠ «Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με 
οδηγό» για το υποκατάστημα, καθώς αποφάσισε να παρέχει υπηρεσία 

μεταφοράς, άνευ κομίστρου, μέσω ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητου 

με οδηγό (π.χ. van εννέα θέσεων), υποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω: 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  
Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά 
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών 

https://www.seeoo.site/
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_c827f6ed7fc34213858ab416d4fcc47c.doc
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_36e4734a8eb544ac9a5a6e22a59aa5ba.doc
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κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 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. 

Απόδειξη κατάθεσης παράβολου 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). 

4. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 

χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 
περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 
τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 
είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  
Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

Σημ 1: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό απαιτείται να εμπίπτουν στην 
κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο 
χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) χρόνια (άρθρο 138 του Ν. 4764/20).  
Σημ 2: Οι μεταβολές στον σκοπό της χρήσης κάθε ΕΙΧ, υποβάλλονται στην 
ΠΥΤ (παρ. 7 της ΚΥΑ 15732/12). Κατά συνέπεια τα οχήματα που έχουν δηλωθεί στην 
ΠΥΤ του κεντρικού, απεντάσσονται και εντάσσονται στην ΠΥΤ του 
υποκαταστήματος. Παράλληλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν «με 
οδηγό» απεντάσσονται από «χωρίς οδηγό» και εντάσσονται στον στόλο 
«εκμίσθωσης με οδηγό». 
 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται ανά 5ετία 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86.  
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.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

3. 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 
φυσικού ή νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

https://www.seeoo.site/
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://3a0df3c7-e9c7-46e3-ae72-078cbf63b5e2.filesusr.com/ugd/99025d_0edfb2d604fb45928fbb42b0478c25fc.pdf
https://3a0df3c7-e9c7-46e3-ae72-078cbf63b5e2.filesusr.com/ugd/99025d_39501024ed04422eb16b90484543cefe.pdf
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_c827f6ed7fc34213858ab416d4fcc47c.doc
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

“ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ” (ΒΣΝΠ) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «Ολικής Εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό» ΑΠΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ 

1. 

Αίτηση – δήλωση (ως συνημμένο υπόδειγμα), η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/86 από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο, μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία της εταιρείας ή του συνεταιρισμού Ε.Δ.Χ. 
αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του 
ν. 4070/12, όπως και τυχόν τροποποιήσεις ή εταιρικές μεταβολές. 

2. 
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή 
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.  
Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Gov.Gr 

3. 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος 
φυσικού ή νομικού προσώπου.  

Σημ: Αναζητείται υπηρεσιακώς μέσω του Solon.Gov.Gr 

4. 
Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή), από το οποίο να 
προκύπτει η γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης. 

5. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης/παραχώρησης της 
χρήσης χώρου στάθμευσης (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή) σε 
περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των 10. Σε 
τέτοια περίπτωση απαιτείται να διαθέτει η επιχείρηση χώρο 
στάθμευσης για το 50% των οχημάτων. Ο χώρος που προβλέπεται 

είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα.  
Σημ: Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση με την μέθοδο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
προσμέτρηση των οχημάτων.  

6. 

Πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών 
κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 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.  

7. 

Απόδειξη κατάθεσης παράβολου 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 
παράβολου: 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του 
παράβολου μπορεί να εξοφληθεί είτε σε ταμείο τράπεζας ή μέσω 
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 

Σημ 1: Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό απαιτείται να εμπίπτουν στην 
κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη και να έχουν μέγιστο 
χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) χρόνια (άρθρο 138 του Ν. 4764/20).  
Σημ 2: Οι μεταβολές στον σκοπό της χρήσης κάθε ΕΙΧ, υποβάλλονται στην ΠΥΤ. Παράλληλα 
συνυποβάλλονται τα παραπάνω για οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των οχημάτων . 

https://www.seeoo.site/
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_36e4734a8eb544ac9a5a6e22a59aa5ba.doc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLhI9qNPU4XiJz0tJ51nd-OAUg0MwiXrIJo8uNQIo_Gs
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_b5b5677cd45e4efeb8061af4571e4da0.pdf
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://3a0df3c7-e9c7-46e3-ae72-078cbf63b5e2.filesusr.com/ugd/99025d_0edfb2d604fb45928fbb42b0478c25fc.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Αναλυτικά η νομοθεσία : https://www.seeoo.site/legislation  

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΩΝ) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 

ΚΥΑ 12971/2016 (Β’ 2267): «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών 
επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων», 
(Οχήματα άνω των 30 ετών, Ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης, Κατέχουν 
πιστοποιητικά αυθεντικότητας, Φέρουν συμβατικές πινακίδες κλπ) 

ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ – ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Βασιλικό Διάταγμα 436/1961 (Β’ 111): «Χαρακτηρισμός των Τουριστικών Λεωφορείων, 
των Καντινών και των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (Λιμουζίνες) ως Τουριστικά Αυτοκίνητα».  

Ν. 1437/84 [άρθρο 16] (Α’ 59): «Αποχαρακτηρισμός των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως 

(Λιμουζίνες) ως Τουριστικά Αυτοκίνητα και μετατροπή τους σε ΕΔΧ/ταξί έως την 31/12/89». 

ΥΑ 34942/2982/89 (Β’ 694): «Κατάργηση του άρθρου 16 του Ν. 1437/84 περί 
αποχαρακτηρισμού των ΕΔΧ Λιμουζινών ως Τουριστικά Αυτοκίνητα». 

Ν. 1959/91 [άρθρο 25] (Α’ 123): «Νομιμοποίηση/Κύρωση της 34942/2982/89 Υπ. Απόφασης 
περί κατάργησης του άρθρου 16 του Ν. 1437/84 αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό των ΕΔΧ 
Λιμουζινών ως Τουριστικά Αυτοκίνητα». 

Απόφαση ΓΓ ΕΟΤ 500321/1996 (Β’ 391): «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την 
χορήγηση Ειδικού Σήματος ΕΟΤ στα Επιβατηγά Τουριστικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως 
(Λιμουζίνες)».  

Α. 10545/08 (Β’ 1049): «Έγκριση ετήσιου τιμολογίου χιλιομετρικών αποστάσεων στα 
Επιβατηγά Τουριστικά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως (Λιμουζίνες)».  

Ν. 4070/2012 (Α’ 82): Άρθρο 111 § 6 «Περί εξακολούθησης των ίδιων όρων & προϋποθέσεων». 

Ν. 4403/2016 (Α’ 125), κεφάλαιο Ε’, άρθρο 31: «Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού» 
(Προσθήκη των λιμουζινών ως τουριστικές επιχειρήσεις στον ορισμό του ν. 4276/14) 

Ν. 4850/21 [άρθρο 50] (Α’ 208): «Απάλειψη του αιτιολογικού για τα Επιβατηγά Δημοσίας 
Χρήσεως (Λιμουζίνες) περί μη δυνατότητας εκτέλεσης του έργου υψηλών απαιτήσεων από 
ενοικιαζόμενα ΕΙΧ οχήματα, καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτή, με ταυτόχρονη θέσπιση 

δυνατότητας θέσης σε κυκλοφορία οιουδήποτε 9θεσίου βαν». 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (RENT A CAR) 

ΚΥΑ 16597/2010 (Β’ 2156): «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό». 

ΚΥΑ 17393/2012 (Β’ 3292): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» 
(Κατάργηση του ορίου ελάχιστων οχημάτων, Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών 
ηλεκτρονικά, Προθεσμίες χορήγησης ΒΣΝΠ εντός 15 ημερών από την διοίκηση κλπ) 

Ν. 4276/2014 (Α’ 155): «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» 
(Ορισμός τουριστικών επιχειρήσεων  κλπ) 

ΚΥΑ 25760/2015 (Β’ 2737): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» 
(Επέκταση του ορίου ηλικίας κυκλοφορίας των οχημάτων από τα 7 στα 12 χρόνια) 

ΚΥΑ 8946/2021 (Β’ 2445): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» (Χρονική 
στιγμή απόσυρσης είναι η τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους που εκπνέει η προθεσμία) 

ΚΥΑ 125936/2022 (Β’ 2149): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» 
(Επέκταση του ορίου ηλικίας κυκλοφορίας των οχημάτων από τα 12 στα 14 χρόνια) 

ΚΥΑ 20595/2018 (Β’ 5441): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» (Αναπροσαρμογή 
ύψους προστίμων, όπως για παράδειγμα: επιβολή 1.500€ διπλασιαζόμενο σε περίπτωση υποτροπής για την 
παράλειψη ένταξης – απένταξης οχήματος από εκμισθούμενο ΕΙΧ χωρίς οδηγό σε εκμισθούμενο ΕΙΧ με οδηγό) 

ΚΥΑ 15807/2020 (Β’ 4689): «Τροποποίηση της KYA µε αρ. 16597/29.12.2010» (Συνεργασία με ξενοδοχεία) 

https://www.seeoo.site/
https://www.seeoo.site/legislation
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL84tQ3Uej7Zmn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcA83ir8YPcR04rvtjUYCbfz1JdW-gxQbMksG_4fwNMY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGcoENGdNGagHdtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue87uis7ELry416VUNN8QnBdRe-Mf6fkX6nkFNDOZaZU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL80S2J7qXR-HXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEZrvzgLYj8V6OxlaA4X6EH3rSPzaC5UPC9NCKFEPm9V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8DR3Mt43cDSR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHINUKrNtR4rgy0psJ2osElPsJOqbCl08Jx08UxPZkw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8PD8wzczkG7N5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWqIB4UZF18xSO9Be92fB0sn_ItjWGwDcvR3KUBCMk-x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGW8w3YEhDyt3dtvSoClrL8oXbMdnTzBV95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudKkpyNElHQ7sNtEESegPfo4diB8ehJ64Kfcys_a30pt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8-11WGLkYj8Zp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdTqOZ0FJWqrfjhUrz0413-OKRMQJK5GNSPa_YkxGDJ0
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_b5b5677cd45e4efeb8061af4571e4da0.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL82yh7yZjcHft5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ8n-6NB4-Jizy3djxM08bW-TJYTXpTANg_gGfpWiv_X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL80S2J7qXR-HXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEZrvzgLYj8V6OxlaA4X6EH3rSPzaC5UPC9NCKFEPm9V
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/99025d_c959a1e21b99467f914c0a1aa24be05f.pdf
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_2291e4b6e1f947bf8b8f1e9869496c36.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΧ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 

Ν. 4093/2012 (Α’ 222): «Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητων, 
μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό». 

ΚΥΑ 15732/2012 (Β’ 3053): «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό»  

Ν. 4179/2013 (Α’ 175): Άρθρο 30 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/12» 
(Προστίθεται ο όρος MiniBus έως 9 θέσεων, καταργείται η προϋπόθεση των 1500 κ. εκ.) 

Ν. 4764/2020 (Α’ 256): «Τροποποίηση της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222)» (Τα οχήματα της περ. 1 έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα 10 έτη) 

Ν. 4199/2013 (Α’ 105): Άρθρο 105 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών» 
(Προϋποθέσεις οδηγών) 

Ν. 4254/2014 (Α’ 85): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Τροποποίηση του άρθρου 1 της 
υποπ. Η2 της παρ. Η του ν 4093/12, Μείωση της ελάχιστης μίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό σε 6ωρο)  

Ν. 4512/2018 (Α’ 5): Μείωση της ελάχιστης μίσθωσης στις 3 ώρες. 

Ν. 4313/2014 (Α’ 261), άρθρο 33: «Εναρμόνιση Νομοθεσίας» (Θεσμοθέτηση Διακριτικών) 

Ν. 4403/2016 (Α’ 125), κεφάλαιο Ε’, άρθρο 30: «Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού» 
(Προϋποθέσεις οδηγών δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό: απάλειψη του 

όρου ΙΚΑ) 

ΥA οικ. Α 79574/5488/18/2017 (Β’ 4587): «Ιατρικό πιστοποιητικό για την οδήγηση ολικώς 
εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».  

ΥA οικ. Α 84962/2020 (Β’ 4896): «Τροποποίηση της ΥΑ 79754/17  περί Ιατρικού 

πιστοποιητικού για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».  

Ν. 4530/2018 (Α’ 59): «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Διαμεσολαβητής, Σημείο έναρξης, Λύση σύμβασης, Ελάχιστο μίσθωμα, Μητρώο κλπ.) 

Ν. 4549/2018 (Α’ 105): «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199)» (Δυνατότητα 

χρήσης ΙΧ μεταφορικών μέσων σε περιηγήσεις, μείωση ελάχιστης μίσθωσης στα νησιά στα 30’ ) 

Ν. 4825/2021 (Α’ 157): Επέκταση της ελάχιστης μίσθωσης για τα νησιά έως 31/10/2021. 

Α. 120174: Επέκταση της ελάχιστης μίσθωσης για τα νησιά από 1/4 έως 31/10/2022. 

ΥΑ 46629/2215/2018 (Β’ 2311): «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας» (Άγρα πελατών, 
Απαγόρευση εκμίσθωσης προ της λήξεως της προηγούμενης, υποχρέωση λήψης αδείας 
διαμεσολαβητή σε περίπτωση διαμοιρασμού εκμισθώσεων σε ομοειδείς επιχειρήσεις, 

βεβαίωση ικανότητας οδηγού, σύστημα γεωεντοπισμού κλπ) 

ΥΑ 53409/2251/2018 (Β’ 4065): «∆ιακριτικά γνωρίσματα των εκµισθούμενων 
Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), µε οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων µε τα οποία 
παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
διαμεσολάβησης» 

ΚΥΑ 50427/2440/2018 (Β’ 4535): «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων 
Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων με οδηγό» (Προαπαιτούμενα επί των 
συμβάσεων, Διακριτικά) 

ΚΥΑ 30116/1324/2019 (Β’ 1500): «Τροποποίηση της ΚΥΑ 15732» (Προϋποθέσεις) 

ΚΥΑ 43618/1925/2019 (Β’ 2251): «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων του ψηφιακού Μητρώου»  

ΚΥΑ 61583/2723/2019 (Β’ 3377): «Τροποποίηση της ΚΥΑ 15732» (Μείωση του 
ελάχιστου μισθώματος στα 90€ στην ηπειρωτική και 40€ στη νησιωτική χώρα) 

ΥΑ 45937/2317/2020 (Β’ 3230): «Τροποποίηση της ΥΑ 46629/2215» (Κατάργηση του GPS) 
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