
Σε ποιον απευθύνεται το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο; 
 
Σε κατόχους άδειας ταξί. Είστε κάτοχος άδειας ταξί εάν: 
1. Μισθώνετε μια κανονική ή βραχυπρόθεσμη άδεια 
απευθείας από τον ιδιοκτήτη της άδειας ταξί ή μέσω 
αντιπροσώπου, 
2. Έχετε ετήσια άδεια που εκδίδεται από τον Επίτροπο 
Μεταφορών “Point to Point”, συμπεριλαμβανομένων των 
αδειών ταξί με πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια, 
 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια επισκόπηση 
της διαδικασίας μετάβασης για τους κατόχους άδειας 
ταξί. 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 " 
“Financial Assistance” (Οικονομική Βοήθεια), 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 
κατόχους επιλέξιμων αδειών ταξί. 
 

Μεταβατική περίοδος για κατόχους αδειών ταξί 
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Μεταβατική περίοδος για τους κατόχους άδειας ταξί 
 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2023, όσοι παρέχουν σήμερα 
υπηρεσίες ταξί θα πρέπει να μεταβούν στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο για τις άδειες ταξί. Για την παροχή υπηρεσιών ταξί θα 
εξακολουθεί να απαιτείται άδεια ταξί. 
 
Η μεταβατική περίοδος θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2023. 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, μόνο οι 
υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας ταξί θα μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στον Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point” για νέα 
άδεια ταξί. Η άδεια αυτή θα αντικαταστήσει την άδεια ταξί που 
χρησιμοποιείται σήμερα για την παροχή υπηρεσιών ταξί. 
 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι κάτοχοι άδειας 
ταξί θα μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε 
πελάτες, εφόσον υποβάλουν αίτηση στον Επίτροπο 
Μεταφορών “Point to Point” για νέα άδεια ταξί.  
 
Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, οποιοσδήποτε θα μπορεί 
να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point” 
για άδεια ταξί.  
 
Οι υποχρεώσεις ασφάλειας όσων παρέχουν υπηρεσίες 
μεταφοράς “Point to Point” δεν θα αλλάξουν. Ο Επίτροπος 
Μεταφορών “Point to Point” συνεχίζει να ρυθμίζει την 
ασφάλεια. 
 
Σημαντικές πληροφορίες 
Η μεταβατική περίοδος για την άδεια ταξί θα επιβλέπεται από 
τον Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point”, ο οποίος θα 
επικοινωνήσει με τους δικαιούχους κατόχους άδειας στις αρχές 
του 2023 για να εξηγήσει τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε. 
 
Όλοι οι κάτοχοι αδειών ταξί θα πρέπει να ανταλλάξουν μια 
υφιστάμενη άδεια με μια νέα άδεια, συμπεριλαμβανομένων των 
βραχυχρόνιων, ετήσιων, απλών και προσβάσιμων σε 
αναπηρικό αμαξίδιο αδειών ταξί. Η ανταλλαγή της άδειας δεν 
θα έχει κανένα κόστος. 

Οι νέες άδειες ταξί με πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο θα 
συνεχίσουν να διατίθενται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου.   
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Σε όλα τα στάδια της μετάβασης στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο για της άδειες ταξί, όλα τα ταξί θα πρέπει να 
διαθέτουν άδεια. Όλα τα ταξί θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με της σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας 
και προστασίας. Η ρύθμιση της ασφάλειας δεν θα 
αλλάξει. Ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point”  
συνεχίζει να ρυθμίζει την ασφάλεια των υπηρεσιών 
μεταφορών “Point to Point”. 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα 
εξακολουθήσουν να διατίθενται νέες άδειες ταξί για 
αναπηρικά αμαξίδια. Οι άδειες ταξί για αναπηρικά 
αμαξίδια διατίθενται κατόπιν αίτησης στον Επίτροπο 
Μεταφορών από “Point to Point”. 

Μετά τη μεταβατική περίοδο οι άδειες ταξί που δεν έχουν 
ανταλλαχτεί θα ακυρωθούν. Ένα ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 
επικοινωνίας είναι διαθέσιμο στο 131 727 για να βοηθήσει 
τους κατόχους αδειών ταξί. 

 

 

 
Πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου 
 
Οι κάτοχοι άδειας ταξί που θέλουν να συνεχίσουν να 
παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες θα πρέπει να 
διαθέτουν άδεια ταξί την 1η Φεβρουαρίου 2023. Αυτό 
σημαίνει ότι έχετε μισθώσει την άδεια ταξί από τον 
κάτοχο της άδειας ταξί ή ότι σας έχει εκδοθεί ετήσια 
άδεια ταξί από τον Επίτροπο Μεταφορών “Point to 
Point”. 
 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
 
Η μεταβατική περίοδος αναμένεται να είναι 
τουλάχιστον τρεις μήνες. Μόνο οι υφιστάμενοι κάτοχοι 
άδειας ταξί θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον 
Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point” για νέα άδεια 
ταξί. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δεν θα 
χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για έκδοση νέας άδειας 
ταξί. 
 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι περιορισμοί για 
περιοχή λειτουργίας. Οι περιορισμοί περιοχής 
λειτουργίας θα ισχύουν για τις νέες άδειες ταξί που 
έχουν εκδοθεί από τον Επίτροπο Μεταφορών “Point to 
Point”. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδρομές με ταξί από 
πιάτσα και ταξί που ο πελάτης του κάνει σήμα στον 
δρόμο μπορούν να ξεκινήσουν μόνο εντός της περιοχής 
λειτουργίας που καθορίζεται στην άδειά σας.  
 
 

Μετά τη μεταβατική περίοδο 
 
Η μεταβατική περίοδος θα λήξει σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από την Κυβέρνηση της NΝΟ. Ο 
Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point” θα σας 
ενημερώσει πότε θα λήξει η μεταβατική περίοδος. 
 
Μετά τη μεταβατική περίοδο, οποιοσδήποτε θα μπορεί 
να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Μεταφορών “Point 
to Point”  για άδεια ταξί. Όλοι οι περιορισμοί περιοχής 
παύουν να ισχύουν και ένα ταξί με άδεια θα μπορεί να 
εκτελεί προσλήψεις στην πιάτσα και να καλεί ταξί από 
οπουδήποτε στην NΝΟ. 
 
Θα επιβάλλεται ετήσιο τέλος 200 δολαρίων για κάθε 
άδεια ταξί, εκτός από τις άδειες ταξί που είναι 
προσβάσιμες σε αναπηρικό αμαξίδιο, οι οποίες θα 
συνεχίσουν να διατίθενται δωρεάν κατόπιν αίτησης 
στον Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point”. 
 
Οι άδειες ταξί δεν μπορούν να μεταβιβαστούν (να 
αγοραστούν ή να πωληθούν) ή να εκμισθωθούν. 



 

 
Συχνές ερωτήσεις 
 
Έχω μισθώσει άδεια ταξί, πρέπει να κάνω κάτι για μετάβαση στο νέο πλαίσιο; 
 
Όλοι οι κάτοχοι αδειών ταξί θα πρέπει να μπουν στο νέο πλαίσιο για αδειοδότηση ταξί. Ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to 
Point” θα επικοινωνήσει μαζί σας στις αρχές του 2023 για να σας εξηγήσει τα επόμενα βήματα. 
 
Θα πρέπει να μεταβείτε στο νέο πλαίσιο εάν: 
• Μισθώνετε απλή ή βραχυπρόθεσμη άδεια απευθείας από ιδιοκτήτη άδειας ταξί ή μέσω αντιπροσώπου, 
• Έχετε ετήσια άδεια που εκδίδεται από τον Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point”, συμπεριλαμβανομένων των αδειών ταξί για 

αναπηρικά αμαξίδια, ή 
• Χρησιμοποιείτε μια απλή ή βραχυπρόθεσμη άδεια που σας ανήκει για παροχή υπηρεσιών ταξί. 
 
Ποια είναι η μεταβατική περίοδος; 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point” θα βοηθήσει τους κατόχους αδειών ταξί 
να μεταβούν στο νέο πλαίσιο αδειοδότησης ταξί. Η μεταβατική περίοδος θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2023 και θα 
διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες. Ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point’ θα σας ενημερώσει πότε θα λήξει η μεταβατική 
περίοδος. 
 
Πώς σχετίζεται η μεταβατική περίοδος με τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης; 
Η μεταβατική περίοδος θα ξεκινήσει την ίδια στιγμή που η Transport for NSW αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για οικονομική 
βοήθεια, ωστόσο πρόκειται για ξεχωριστές διαδικασίες.  
 
Η Transport for NSW θα δέχεται αιτήσεις για οικονομική βοήθεια από επιλέξιμους κατόχους αδειών ταξί. Διατίθεται 
ενημερωτικό δελτίο που παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για οικονομική βοήθεια. 
 
Ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point” θα διευθύνει τη διαδικασία μετάβασης για τους κατόχους αδειών ταξί. Η μεταβατική 
περίοδος θα επιτρέψει στους κατόχους αδειών ταξί που παρέχουν επί του παρόντος υπηρεσίες ταξί να συνεχίσουν να το 
κάνουν χωρίς διακοπή.  
 
Θα πρέπει να πάρω νέες πινακίδες ταξί; 
Όχι - οι πινακίδες κυκλοφορίας που σχετίζονται με την παλιά άδεια ταξί θα μεταφερθούν στην άδεια αντικατάστασης χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει φυσική ανταλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας. 
 
Ποια θα είναι τα ετήσια τέλη για την άδεια ταξί; 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δεν θα υπάρχουν τέλη για την υποβολή αίτησης για άδεια ταξί. Μετά τη 
μεταβατική περίοδο θα υπάρχει ετήσιο τέλος 200 δολαρίων, εκτός από τις άδειες ταξί που είναι προσβάσιμες σε αναπηρικό 
αμαξίδιο.  
 
Θα υπάρξουν περιορισμοί στον αριθμό των διαθέσιμων πινακίδων ταξί μετά τη μεταβατική περίοδο; 
Όχι, μετά τη μεταβατική περίοδο θα καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί στην προμήθεια αδειών ταξί.  
 
Μπορώ να ανανεώσω τη συμφωνία μίσθωσης; 
Συνιστάται στις επιχειρήσεις ταξί να εξετάσουν προσεκτικά τυχόν συμφωνίες μίσθωσης πριν από τη μεταβατική περίοδο. 
Μετά τη μεταβατική περίοδο οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν να εκμισθώνονται και θα διατίθενται μόνο κατόπιν αίτησης στον 
Επίτροπο Μεταφορών “Point to Point”.  
 



 

 
Μπορώ να ανανεώσω την άδεια εκμίσθωσης που έχω; 
Συνιστάται στις επιχειρήσεις ταξί να εξετάζουν προσεκτικά τις συμφωνίες μίσθωσης πριν από τη μεταβατική περίοδο. Μετά τη 
μεταβατική περίοδο οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν να εκμισθώνονται και θα διατίθενται μόνο κατόπιν αίτησης στον Επίτροπο 
Μεταφορών “Point to Point”. 
 
Μπορώ να εκμισθώσω τη νέα μου άδεια; 
Όχι, μετά τη μετάβαση της άδειας ταξί δεν μπορεί να εκμισθωθεί, να πωληθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής. Μετά 
τη μεταβατική περίοδο, οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν πλέον 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 εξακολουθήσω να αναθέτω τη διαχείριση του ταξί μου σε ένα δίκτυο / εξουσιοδοτημένο πάροχο 
υπηρεσιών; 
Όλα τα ταξί πρέπει να διαχειρίζονται από ένα πρόσωπο που είτε είναι εξουσιοδοτημένο ως πάροχος υπηρεσιών το ίδιο είτε 
συνδέεται με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών. Αυτό δεν θα αλλάξει.  
 
Οι κάτοχοι άδειας ταξί θα πρέπει να ενταχθούν σε εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών; 
Σύμφωνα με το νέο σύστημα αδειών ταξί, ο αιτών θα πρέπει να έχει λάβει άδεια από τον Επίτροπο Μεταφορών “Point to 
Point” ή να είναι συνδεδεμένος με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών, προτού ο Επίτροπος χορηγήσει άδεια ταξί. 
 
Θα εξακολουθώ να μπορώ να αγοράζω ή να πωλώ άδειες ταξί; 
Μετά τη μεταβατική περίοδο, οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν πλέον 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. 
 
Επόμενα βήματα 
Ο Επίτροπος Μεταφορών “Point to Point” θα επικοινωνήσει μαζί σας στις αρχές του 2023 για να σας εξηγήσει τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσετε. Μέχρι τότε, παρακαλούμε συνεχίστε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα Transport for NSW. 
 

 Για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Transport for NSW 

 

 

 

 

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