
Σε ποιον απευθύνεται το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο; 
 
Σε κατόχους άδειας ταξί. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο 
παρέχει μια επισκόπηση του συστήματος οικονομικής 
ενίσχυσης για τους κατόχους επιλέξιμων αδειών ταξί. Το 
ενημερωτικό δελτίο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και το χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Το ενημερωτικό δελτίο 
παρέχει επίσης απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 
 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο προορίζεται ως οδηγός, 
ενώ λεπτομερέστερες πληροφορίες διατίθενται στον 
δικτυακό τόπο της Transport NSW. 
 

 
Ποια άλλα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα; 
 
Διατίθεται ένα άλλο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο 
"Transition for taxi license holders" (Μεταβατική περίοδος 
για κατόχους άδειας ταξί), το οποίο παρέχει μια 
επισκόπηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, της 
διαδικασίας και των σημαντικών ημερομηνιών για την 
υποβολή αίτησης οικονομικής βοήθειας. Η Transport for 
NSW ενθαρρύνει όλους όσοι διαθέτουν επιλέξιμη άδεια 
ταξί και διευθύνουν επιχείρηση ταξί να διαβάσουν και τα 
δύο ενημερωτικά δελτία. 
 
Διατίθεται επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο με τίτλο “Proof 
of identity for taxi financial assistance” (Απόδειξη 
ταυτότητας για οικονομική ενίσχυση ταξί) που παρέχει 
μια επισκόπηση των απαιτήσεων απόδειξης ταυτότητας 
για το καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης για τους 
δικαιούχους κατόχους αδειών ταξί. 
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Οικονομική συνδρομή για ιδιοκτήτες αδειών ταξί 
 
Στους κατόχους επιλέξιμων αδειών ταξί θα διατεθεί πρόγραμμα 
οικονομικής ενίσχυσης αξίας 760 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Αυτό θα βοηθήσει τους κατόχους αδειών ταξί να 
προσαρμοστούν στην κατάργηση των περιορισμών στην 
παροχή αδειών ταξί. 
 
Το σύστημα οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί από 
την εισφορά για την εξυπηρέτηση επιβατών, η οποία θα 
αυξηθεί κατά 20 σεντς σε 1,20 δολάρια (εξαιρ. GST) από την 
1η Ιουλίου 2023. Η εισφορά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 
τέλος του 2030. 
 
Σημαντικές πληροφορίες 
Η διαχείριση του συστήματος οικονομικής ενίσχυσης θα γίνεται 
από την Transport for NSW και όχι από τον Επίτροπο 
Μεταφορών Point to Point. Θα λάβετε επιστολή στις αρχές του 
2023 με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
υποβολής αίτησης. 
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική βοήθεια θα 
ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 
31 Μαΐου 2023. 
 
Οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά. 
 
Οι δικαιούχοι κάτοχοι αδειών ταξί θα πρέπει να υποβάλουν 
επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας 
και βασικές πληροφορίες για όλες τις συνήθεις άδειες ταξί που 
κατέχουν. 
 
Οι δικαιούχοι κάτοχοι αδειών δεν θα πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικά αδειών ταξί στο πλαίσιο της αίτησης για 
οικονομική ενίσχυση.  
 
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας στον Επίτροπο 
Μεταφορών NSW Point to Point είναι σωστά και ενημερωμένα. 
Ένα ειδικό τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας είναι διαθέσιμο 
στο 131 727 για να βοηθήσει τους κατόχους αδειών ταξί να 
συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους.  

https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/point-to-point-transport-reforms
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 Επιλεξιμότητα για οικονομική βοήθεια 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για οικονομική ενίσχυση έχει 
όποιος κατέχει άδεια ταξί μιας από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: TX01, TX01A, TX05, TX06, TX06A, TX08, 
TX13, TXHAP, TX01New, TX01Wol, TX50, TX50A, TXC1, 
TX04Wol, TX51, TXHAPTR. 
 
Πρέπει να έχετε στην κατοχή σας την επιλέξιμη άδεια στις 
21 Σεπτεμβρίου 2022 και να συνεχίζετε να έχετε την άδεια 
αυτή την 1η Φεβρουαρίου 2023, στην έναρξη της 
μεταβατικής περιόδου. Εάν η επιλέξιμη άδεια ανήκει από 
κοινού σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, η άδεια πρέπει 
να ανήκει συνεχώς στα ίδια πρόσωπα, από τις 21 
Σεπτεμβρίου 2022 έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. 
 
 
Δικαιούχοι διαθήκης, επικύρωσης διαθήκης ή 
διακανονισμού περιουσίας 
 
Οι δικαιούχοι διαθήκης, επικύρωσης διαθήκης ή 
διακανονισμού περιουσιακών σχέσεων δικαιούνται να 
υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση, εφόσον οι 
ίδιοι ή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πληρούν όλα τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και ήταν κάτοχοι της επιλέξιμης άδειας στις 
21 Σεπτεμβρίου 2022 και συνεχίζουν να είναι κάτοχοι την 
1η Φεβρουαρίου 2023. 
 
Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης 
 
Οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση θα ξεκινήσουν την 1η 
Φεβρουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαΐου 
2023. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 
δικτυακού τόπου της Transport for NSW. Οι κάτοχοι αδειών 
ταξί μπορούν να ζητήσουν βοήθεια για την υποβολή της 
αίτησης καλώντας το 131 727. 
 
Το ποσό της διαθέσιμης οικονομικής ενίσχυσης 
 
Το ποσό της διαθέσιμης οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται 
από την περιοχή λειτουργίας της επιλέξιμης άδειας. Όλες οι 
περιοχές λειτουργίας στη NSW έχουν ομαδοποιηθεί σε μία 
από τις πέντε ζώνες. Μπορείτε να κατεβάσετε κατάλογο των 
περιοχών λειτουργίας σε κάθε ζώνη από τον δικτυακό τόπο 
Transport for NSW. 
  
Οι κάτοχοι αδειών θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
οικονομικής ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη άδεια που 

κατέχουν και η περιοχή λειτουργίας της οποίας δεν 
περιλαμβάνει τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Μεταφορών του 
Σύδνεϋ. 
 
Οι κάτοχοι αδειών θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
οικονομικής ενίσχυσης για έως και έξι επιλέξιμες άδειες που 
έχουν ως περιοχή λειτουργίας την περιοχή Sydney Metropolitan 
Transport District. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσό της 
διαθέσιμης οικονομικής ενίσχυσης για τις επιλέξιμες άδειες σε 
κάθε μία από τις πέντε ζώνες. 

 

Sydney $150,000 

Region 1 $195,000 

Region 2 $115,000 

Region 3 $85,000 

Region 4 $40,000 

 
 
Επιπτώσεις στη φορολογία και στις παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης 
 
Η Transport for NSW ζητά συμβουλές από το Australian 
Taxation Office και το Australian Department of Social Services 
σχετικά με τη μεταχείριση των πληρωμών οικονομικής 
βοήθειας. Εάν σκέφτεστε να υποβάλετε αίτηση για οικονομική 
βοήθεια, σας συνιστούμε να ζητήσετε οικονομικές, φορολογικές 
και νομικές συμβουλές με βάση τις ατομικές σας συνθήκες. 
 



 

Συχνές ερωτήσεις 
 

Γιατί η Κυβέρνηση της NΝΟ προσφέρει οικονομική βοήθεια; 
 
Η Κυβέρνηση της NΝΟ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 905 εκατομμυρίων δολαρίων. 
 
145 εκατ. δολάρια έχουν ήδη καταβληθεί στον κλάδο των μεταφορών point to point. Επιπλέον 760 εκατ. δολάρια σε οικονομική 
βοήθεια θα διατεθούν σε επιλέξιμους κατόχους αδειών ταξί για να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στην απελευθέρωση 
της προσφοράς αδειών ταξί. 

Γιατί υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διαθέσιμης βοήθειας; 
Η αξία των πληρωμών που θα καταβληθούν βασίζεται στην περιοχή λειτουργίας κάθε επιλέξιμης άδειας. Η περιοχή 
λειτουργίας είναι η περιοχή της Πολιτείας στην οποία το ταξί έχει άδεια να παρέχει υπηρεσίες στάσης και κλήσης. 
Περισσότερες από 100 περιοχές λειτουργίας έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε ζώνες. 

Οι περιοχές λειτουργίας εντάσσονται σε μια ζώνη με βάση την τιμή πώλησης των αδειών: 

• Οι περιοχές λειτουργίας με παρόμοια μέση τιμή πώλησης άδειας ταξί κατά την προ της μεταρρύθμισης 
περίοδο, μεταξύ 2010 και 2015, έχουν ενταχθεί στην ίδια ζώνη. 

• Οι περιοχές εκμετάλλευσης με χαμηλό αριθμό πωλήσεων κατά την προ της μεταρρύθμισης περίοδο 
εντάχθηκαν με βάση τις τιμές πώλησης πριν από το 2010.  

• Περιοχές λειτουργίας χωρίς πωλήσεις αδειών ταξί εντάχθηκαν σε μια ζώνη με βάση χαρακτηριστικά όπως η 
τοποθεσία, ο συνολικός πληθυσμός και ο αριθμός ατόμων ανά άδεια ταξί. 

Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστώ για να υποβάλω αίτηση οικονομικής ενίσχυσης; 

Για να υποβάλετε αίτηση οικονομικής ενίσχυσης ως κάτοχος επιλέξιμης άδειας, θα πρέπει να προσκομίσετε επικυρωμένα 
έγγραφα ταυτότητας και στοιχεία της άδειας του ταξί σας. Δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφο του πιστοποιητικού 
της άδειας ταξί σας, θα χρειαστείτε μόνο τον αριθμό της άδειας, την τελευταία γνωστή πινακίδα κυκλοφορίας και την 
ημερομηνία τελευταίας μεταβίβασης της άδειας. 

Πότε θα πληρωθώ; 
 
Μόλις υποβληθεί η αίτηση με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, η υπηρεσία Transport for NSW θα αξιολογήσει την αίτηση 
και θα καθορίσει αν πρέπει να γίνει πληρωμή. Όσο πιο πλήρης είναι η αίτησή σας, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να 
διεκπεραιωθεί. 
 
Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγή. 

Θα φορολογηθούν οι πληρωμές βοήθειας; 
 
Η Transport for NSW ζητά συμβουλές από την Αυστραλιανή Υπηρεσία Φορολογίας και το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
της Αυστραλίας σχετικά με τη μεταχείριση των πληρωμών οικονομικής βοήθειας. Η Transport for NSW συνιστά στους 
κατόχους αδειών ταξί που σκέφτονται να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια να ζητήσουν φορολογικές και νομικές 
συμβουλές με βάση τις ατομικές τους συνθήκες. 

Πώς σχετίζεται η μεταβατική περίοδος της άδειας ταξί με την οικονομική βοήθεια; 
Η μεταβατική περίοδος θα αρχίσει ταυτόχρονα με τις αιτήσεις για οικονομική βοήθεια, ωστόσο πρόκειται για ξεχωριστές 
διαδικασίες. Η υπηρεσία Transport for NSW θα ενημερώσει τους κατόχους επιλέξιμων αδειών ταξί σχετικά με την οικονομική 
βοήθεια. Ο Επίτροπος Μεταφορών Point to Point θα επικοινωνεί με τους κατόχους επιλέξιμων αδειών ταξί για να τους 
βοηθήσει στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο αδειοδότησης ταξί.  



 

Θα εξακολουθήσω να έχω εισόδημα από την εκμίσθωση της άδειάς μου; 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023, κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, οι υφιστάμενες άδειες ταξί δεν μπορούν πλέον να 
αγοράζονται, να πωλούνται ή να εκμισθώνονται. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι άδειες ταξί που εκδίδονται βάσει 
του νέου πλαισίου αδειοδότησης ταξί δεν θα μπορούν να πωλούνται ή να εκμισθώνονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι 
δυνατόν να αποκομίσει κανείς εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση μιας άδειας ταξί. Οι κάτοχοι αδειών ταξί ενθαρρύνονται να 
ζητήσουν συμβουλές με βάση τις ατομικές τους συνθήκες πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου. 
 
Η άδεια ταξί μου ακυρώθηκε, τι σημαίνει αυτό; 
Εάν έχετε εκμισθώσει την άδεια ταξί σας σε έναν επιχειρηματία, αυτός θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άδεια ταξί 
σύμφωνα με το νέο πλαίσιο αδειοδότησης ταξί. Εάν η άδεια εγκριθεί, η προηγούμενη άδεια ταξί που είχαν εκμισθώσει θα 
ακυρωθεί. Εάν η άδεια ταξί σας ακυρωθεί μέσω της μεταβατικής διαδικασίας, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για τυχόν άδειες ταξί που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Τι θα συμβεί με την πινακίδα κυκλοφορίας του ταξί μου; 

Δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία ενέργεια σε σχέση με την πινακίδα κυκλοφορίας που σχετίζεται με την άδεια ταξί σας. 
Εάν έχετε εκμισθώσει την άδειά σας σε έναν επιχειρηματία, αυτός μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέα άδεια ταξί που 
εκδίδεται βάσει του νέου πλαισίου αδειοδότησης. Ο μισθωτής (ή ο κάτοχος της άδειας) δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει 
την πινακίδα κυκλοφορίας, καθώς μπορεί να μεταφερθεί στη νέα άδεια ταξί. 

Μπορώ να ανανεώσω τη συμφωνία μίσθωσης; 
Συνιστάται στους ιδιοκτήτες και κατόχους αδειών ταξί να εξετάσουν προσεκτικά τυχόν συμφωνίες μίσθωσης ενόψει της 
έναρξης της μεταβατικής περιόδου την 1η Φεβρουαρίου 2023,. Μετά τη μεταβατική περίοδο οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν να 
εκμισθώνονται και θα διατίθενται μόνο κατόπιν αίτησης στον Επίτροπο Μεταφορών Point to Point. Η υπηρεσία Transport for 
NSW ενθαρρύνει οποιονδήποτε εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών ταξί να ερευνήσει αυτό το θέμα. 

Θα εξακολουθώ να μπορώ να αγοράζω ή να πωλώ άδειες ταξί; 
Από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν πλέον να αγοράζονται, να πωλούνται ή να 
εκμισθώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει μόνο μία οντότητα που θα συνδέεται με κάθε άδεια - ο κάτοχος της 
άδειας. Κάθε κάτοχος άδειας θα εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία της επιχείρησης και στην παροχή της υπηρεσίας ταξί. 

Μπορώ να πουλήσω ή να μεταβιβάσω την άδεια ταξί μου; 
Εάν πουλήσετε ή μεταβιβάσετε μια άδεια ταξί ενδέχεται να επηρεάσετε το δικαίωμά σας να λάβετε οικονομική ενίσχυση. 
Πρέπει να έχετε στην κατοχή σας δικαιούμενη άδεια στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 και να εξακολουθείτε να έχετε την άδεια αυτή 
την 1η Φεβρουαρίου 2023, στην έναρξη της μεταβατικής περιόδου, για να είστε επιλέξιμοι να υποβάλετε αίτηση για οικονομική 
ενίσχυση. Οι δικαιούχοι διαθήκης, επικύρωσης διαθήκης ή διακανονισμού περιουσιακών σχέσεων δικαιούνται να υποβάλουν 
αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι ή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης κατείχαν την δικαιούμενη άδεια στις 21 Σεπτεμβρίου 
2022 και συνεχίζουν να κατέχουν την άδεια κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια 
επιλεξιμότητας. 

 

 Για τις τελευταίες ενημερώσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπο Transport for NSW. 

 

https://www.transport.nsw.gov.au/projects/programs/point-to-point-transport-reforms

	Συχνές ερωτήσεις
	Γιατί η Κυβέρνηση της NΝΟ προσφέρει οικονομική βοήθεια;
	Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστώ για να υποβάλω αίτηση οικονομικής ενίσχυσης;
	Για να υποβάλετε αίτηση οικονομικής ενίσχυσης ως κάτοχος επιλέξιμης άδειας, θα πρέπει να προσκομίσετε επικυρωμένα έγγραφα ταυτότητας και στοιχεία της άδειας του ταξί σας. Δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφο του πιστοποιητικού της άδειας ταξί σα...
	Πότε θα πληρωθώ;
	Θα φορολογηθούν οι πληρωμές βοήθειας;
	Μπορώ να ανανεώσω τη συμφωνία μίσθωσης;
	Θα εξακολουθώ να μπορώ να αγοράζω ή να πωλώ άδειες ταξί;
	Μπορώ να πουλήσω ή να μεταβιβάσω την άδεια ταξί μου;


