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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ
αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθ. 37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 159/2012(ΦΕΚ1890/τ.Β/15-06-2012) απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/τΑ/30-03-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων
μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το αριθμ. Α3557/141/24-01-19 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
7. Το αριθμ. Α 10816/452/25-02-19 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
8. Την με αριθ. 243973/31-05-2019(ΦΕΚ 2233/τΒ/10-06-2019) απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) (άρθ.85 του Ν.4070/12) για το έτος 2019 στην
Περιφέρεια Αττικής» με την οποία καθορίστηκε ανά έδρα ο μέγιστος αριθμός αδειών
ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ), επιμερίστηκε ο
αριθμός αυτός για κάθε έδρα ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί , τις άδειες
ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ και τέλος προσδιορίστηκε
ανά έδρα η διαφορά μεταξύ του μέγιστου αριθμού των αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) και του αριθμού των υφιστάμενων αδειών
ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ) για την περιοχή της Περιφέρειας
Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 85 του ν. 4070/12, όπως ισχύει.
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9. Το γεγονός ότι από την παραπάνω απόφαση (στοιχείο 8) προκύπτει ότι για το έτος
2019 και για την περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής:
α) δεν θα χορηγηθούν νέες άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας (ΤΑΞΙ,
ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ).
β) δεν είναι επιτρεπτή η μετατροπή αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
(ΕΙΔΜΙΣΘ) και αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) σε άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ.
γ) υφίσταται η δυνατότητα μετατροπής υφιστάμενων αδειών και μέχρι της κάλυψης
ανά κατηγορία του αριθμού που προκύπτει από την στήλη «ΔΙΑΦΟΡΑ» του
ΠΙΝΑΚΑ 3 της με αριθ. 243973/31-05-2019 απόφασης της Περιφερειάρχη
Αττικής ως ακολούθως :
I)
II)

III)
IV)

αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΜΙΣΘ)
για την ΕΝΙΑΙΑ ΕΔΡΑ (21) και τις έδρες ΚΥΘΗΡΑ(1), ΑΙΓΙΝΑ (2),
ΣΑΛΑΜΙΝΑ(1) και ΠΟΡΟΣ(1)
αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ
(ΕΙΔΜΙΣΘ –ΑΜΕΑ) για την ΕΝΙΑΙΑ ΕΔΡΑ (28) και τις έδρες
ΚΥΘΗΡΑ(1), ΑΙΓΙΝΑ (2), ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ (1), ΣΑΛΑΜΙΝΑ(1),
ΠΟΡΟΣ(1) και ΣΠΕΤΣΕΣ(1)
ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΜΙΣΘ) σε άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ (ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) για την ΕΝΙΑΙΑ ΕΔΡΑ (28)
και ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ (1)
ΕΔΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΜΕΑ (ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε άδειες
ΕΔΧ EIΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΜΙΣΘ) για την ΕΝΙΑΙΑ ΕΔΡΑ (21)

ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλο τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού της παρούσας, να υποβάλλει
σχετική αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της
Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται μετατροπή υφιστάμενης άδειας-αδειών, το είδος
άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα και με
την παράγραφο 2 περ.βαα του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την αριθμ. 159/2012
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι οι εξής:
 Περιφέρεια Αττικής :
1 ενιαία έδρα
(πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)
 Περιφερειακή Ενότητα Νήσων :
1 έδρα ο Δήμος Κυθήρων
1 έδρα ο Δήμος Αίγινας
1 έδρα ο Δήμος Τροιζηνίας
1 έδρα ο Δήμος Σαλαμίνας
1 έδρα ο Δήμος Αγκιστρίου
1 έδρα ο Δήμος Πόρου
1 έδρα ο Δήμος Σπετσών
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I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ
αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε άλλου τύπου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού της παρούσας, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12, όπως ισχύει)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Να είναι κάτοχοι υφιστάμενης άδειας (αδειών) ΕΔΧ αυτοκινήτου (αυτοκινήτων)
κατά αναλογία με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν να μετατρέψουν.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ –ΑΜΕΑ)
που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άλλου τύπου (ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ –
ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού της παρούσας,
υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ
αυτοκινήτου.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση
του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά
τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Β.

Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12, όπως ισχύει)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση
αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100
περίπτωση α΄ του ν. 4070/12.
Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για
κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και
ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
4. Να είναι κάτοχοι υφιστάμενης άδειας (αδειών) ΕΔΧ αυτοκινήτου
(αυτοκινήτων) κατά αναλογία με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν να
μετατρέψουν.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ –
ΑΜΕΑ) που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άλλου τύπου (ΕΙΔΜΙΣΘ,
ΕΙΔΜΙΣΘ –ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 του σκεπτικού
της παρούσας, υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας
του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων τους, σε περίπτωση που
κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας
ΕΔΧ αυτοκινήτων.
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II. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ,
ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε άλλου τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο
9 της παρούσας, πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 αίτηση με την οποία θα
προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται μετατροπή υφιστάμενης άδειαςαδειών, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη
από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία, πλην των (1) και (2) της ενότητας
Β (για τα Νομικά πρόσωπα), πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της
παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (άρθρο 109 του ν.
4070/12) .
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής,
www.patt.gov.gr, όπως και η παρούσα πρόσκληση.)
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα
ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ –
ΑΜΕΑ), που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ,
ΕΙΔΜΙΣΘ –ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 της παρούσας,
υποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ
αυτοκινήτου.
6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την
αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό
διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την
καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του
συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο
και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού
Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου
εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους
διαδικασία για τα παραπάνω.
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4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100, περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση
αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και
για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. (περ.β
του αρθ. 108 του ν. 4070/12)
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα
ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ –
ΑΜΕΑ), που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ,
ΕΙΔΜΙΣΘ –ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 9 της παρούσας,
υποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ
αυτοκινήτου
8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την
αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό
διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την
καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του
συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων που κατέχουν. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι

III.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών (υπηρεσία υποβολής της αίτησης)
θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων
προϋποθέσεων για την μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλου
τύπου.
2. Στη συνέχεια η ίδια υπηρεσία θα καταχωρήσει σε ηλεκτρονική κατάσταση τις
σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ
αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ) που επιθυμεί να μετατρέψει
σε άλλου τύπου τον οποίο θα προσδιορίζει (ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ), αύξοντα
αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος
αριθμός αιτούμενων αδειών προς μετατροπή.
3. Η κατάσταση αυτή (συγκεντρωτική για το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής )θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών www.yme.gr) . Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται
καμία τροποποίησή της.
4. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της
συγκεντρωτικής κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο
θα ολοκληρωθεί μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2019.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την Περιφέρεια Αττικής, εντός 10
ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για κάθε δικαιούχο με την
οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ
αυτοκινήτου μετά από μετατροπή υφιστάμενης άδειας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Περιφέρεια Αττικής
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
9. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
10. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής
11. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
12. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
13. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
14. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης
15. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Υπόψη προϊσταμένης Δ/νσης
16. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
17. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
18. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Υπόψη προϊσταμένου Δ/νσης
19. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (με την
παράκληση για ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής και στον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής -Λ. Συγγρού 15-17-, σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθ. 106 του ν.4070/12 )
20. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου (με την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Β. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Μεταφορών
α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή
β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
4. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή
β) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
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Γ. Δήμοι Περιφέρειας Αττικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου,
να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να ενημερωθούν τα ΚΕΠ αρμοδιότητάς
τους , σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Δ.
1. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής
2. Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πειραιά
3. Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής
4. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος(με την παράκληση να ενημερωθούν
τα σωματεία –μέλη της)
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων (με την παράκληση να ενημερωθούν
τα σωματεία –μέλη της)
6. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
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