
 

Διευκρινίσεις περί θεμάτων Ειδικών Ραδιοδικτύων για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) κατά το ν.4199/2013 (Α’ 216) 

 

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-5Α0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: οικ Α 12379/1168 

 

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα 
λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ 
(ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) και για την ενιαία αντιμετώπιση αυτών σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: 

 

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νόμων ν.3431/2006 (Α’ 13) και ν.4070/2012 (Α’ 82), υπό καθεστώς Γενικής Άδειας όπως αυτό 
ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 676/41/20-12-2012 (Β’ 298) «Κανονισμός Γενικών Αδειών» απόφαση 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

 

2. Με τις παραγράφους 15 έως 19 του άρθρου 106 του ν.4199/2013 (Α’ 216) θεσπίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ, ενώ με την παράγραφο 18 του ίδιου 
ανωτέρω άρθρου του νόμου αποσαφηνίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις του ν.4199/2013 καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας περί ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις νομικών προσώπων που εφαρμόζουν συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
οποιασδήποτε μορφής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην 
ραδιοσυχνοτήτων. 

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για τα πρόσωπα που εξυπηρετούν το επιβατικό 
κοινό με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εφαρμόζουν ραδιοσυχνότητες, κατά τα προβλεπόμενα του 
Κανονισμού Γενικών Αδειών, παρέχεται με τις διατάξεις των παραγράφων 15,16 και 17 του 
άρθρου 106 του ν.4199/2013 δικαίωμα ένταξης και λειτουργίας αυτών ως ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ και 
συνεπώς συμμόρφωσης ως προς τις σχετικές περί ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ διατάξεις των π.δ. 587/1988 (Α’ 
282) και 482/1987 (Α’ 220) όπως ισχύουν. Λοιπά πρόσωπα που για την παροχή του 
μεταφορικού τους έργου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα εφαρμόζουν ραδιοσυχνότητες και δεν 
επιθυμούν να λειτουργούν ως ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ δεν είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν τη διαδικασία 
των παραγράφων 15,16 και 17 του άρθρου 106 του ν.4199/2013 αλλά δεν επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση να φέρουν τις εξωτερικές ενδείξεις του άρθρου 4 των π.δ. 243 και 244/1987 ή 
να σταθμεύουν στους ορισμένους σταθμούς (πιάτσες) για ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ, όπου αυτοί έχουν 

 



 

ορισθεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 
του άρθρου 5 του π.δ. 244/1987 όπως ισχύει. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 


