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Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ 

σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή  Ενότητα Ευρυτανίας.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π . Ε .  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΕΚ 3538/Β΄/20-09-2019) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Μέρος Β΄ Ρύθμιση 

Θεμάτων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4199/13 (ΦΕΚ 216/Α΄/11-10-2013) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών 

Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και 

άλλες διατάξεις». 

7. Την με αριθμ. Α 28480/2481/7.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των 

διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών 

Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων». 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. Α 20534/1646/4.5.2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» 

και διευκρινήσεις επ΄ αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 

αυτοκινήτων. 
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9. Την με αριθμ. πρωτ. Α 24679/2067/31.5.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒ1-9ΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν. 4070/2012 

(Α΄82) « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες 

διατάξεις » αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. 

10. Την με αριθμ. Α 55214/4901/20.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ101-Ο2Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης 

Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων κατά το ν. 4070/2012 (Α΄82) όπως 

ισχύει». 

11. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Α 3557/141/24.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης 

Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων σύμφωνα με το ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82)». 

12. Την αριθμ. 90/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ Β4Λ17ΛΗ-Α0Ε) με θέμα «Καθορισμός εδρών ΕΔΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012»  

13. Την αριθμ. 155/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ 6Ξ8Ψ7ΛΗ-ΞΡ5) με θέμα «Καταγραφή της υφιστάμενης γεωγραφικής 

κατανομής των εδρών των ΕΔΧ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καταγραφή & ανάλυση των 

χωρικών δεδομένων, καταγραφή του κομίστρου σε βασικούς άξονες, του κόστους λειτουργίας 

οχημάτων & προσωπικού, ανάλυση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης & υποστήριξη των 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την βελτιστοποίηση των μετακινήσεων με ΕΔΧ & τον 

επανακαθορισμό των εδρών τους, με εργαλεία χωρικής ανάλυσης G.I.S.» 

14. Την υποβολή της παραπάνω μελέτης σε στάδια (1ο Στάδιο Υφιστάμενη Κατάσταση κλπ,  2ο 

Στάδιο Επεξεργασία στοιχείων και υποβολή τελικών προτάσεων μετά από σχετική 

διαβούλευση) όπως αυτή παραλήφθηκε, αποπληρώθηκε και διανεμήθηκε στις Διευθύνσεις 

Μεταφορών & Επικοινωνιών όλων των ΠΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

  

 

ΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να 

υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 27/03/2020 ώρα 14:30, συνοδευόμενη από 

όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του ν.4070/2012. Με την αίτησή 

του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής 

Ενότητας Ευρυτανίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους 

ανά έδρα- διοικητική μονάδα. Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ. 

Διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές 

θα προσδιορισθεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/12 απόφαση του 

Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο και την ανάρτηση της κατάστασης με τα στοιχεία αιτήσεων-

αιτούντων.  

Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 

είναι σύμφωνα με την παραπάνω α/α 12 απόφαση οι εξής: 

 

Π.Ε. ΔΗΜΟΣ Δ.Κ ή Τ.Κ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 25 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ 
1 
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Π.Ε. ΔΗΜΟΣ Δ.Κ ή Τ.Κ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

ΑΔΕΙΕΣ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΔΡΑ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 34 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου 

πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12) 

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. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με 

τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής 

επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν την 

υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑμΕΑ αντί εγγυητικής 

επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. 

αυτοκινήτου ταξί, που κατέχουν. 

4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου 

των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε 

(5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 

 

Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12) 

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 Α.Ε. 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 έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Για 
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την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι 

ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ, ή 

Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο 

της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που κατέχουν. 

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου 

των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε 

(5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άλλου τύπου πρέπει να 

καταθέσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευρυτανίας στο Καρπενήσι μέχρι την Παρασκευή 27/03/2020 ώρα 14:30: 

1. Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, 

υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ειδικά ορισμένο για το 

σκοπό αυτό. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας). 

2. Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, μετά την 

πρώτη  δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(πλην των δικαιολογητικών 1. και 2. των παρακάτω Α. & Β. ενοτήτων). 

 

Α. Φυσικά πρόσωπα 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γ ενικής 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 Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια 

Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν 

επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί. 

6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. 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 Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 

 

Β. Νομικά πρόσωπα 

1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε 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 
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διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γ ενικής 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 

(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 Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια 

Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ, Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν 

επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί. 

8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. 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 Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας θα ελέγξει την πληρότητα των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας 

Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου εκ μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου. 

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή 

την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ.-

ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο 

αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών. 

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας https://pste.gov.gr/ και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της. 

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά 

τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας 

3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών 
5. Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (με την παράκληση να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
106 του ν.4070/2012) 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί 
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
106 του ν.4070/2012) 

7. Γραφείου Τύπου (με την παράκληση να εκδοθεί δελτίο τύπου στα ΜΜΕ-σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4070/2012) 

8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Φθιώτιδας 
9. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Εύβοιας 
10. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Βοιωτίας 
11. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Φωκίδας 
 
Β. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

1. Γενική Δ/νση Μεταφορών 
α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή 
β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 

2. Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
α)  Γραφείο Γενικής Δ/ντριας 
β) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής email: dop-tmd@yme.gov.gr και site-
support@yme.gov.gr (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου, 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12) 

 
Γ. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του 
ν.4070/12 και για ενημέρωση των ΚΕΠ αρμοδιότητάς σας με την παράκληση για την τοιχοκόλλησή 
της, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12): 

1. Δήμος Καρπενησίου 
2. Δήμος Αγράφων 

 

Δ. Επαγγελματικά Σωματεία και Οργανώσεις Αυτοκινητιστών (με την παράκληση να ενημερωθούν 
όλα τα μέλη/σωματεία) 

1. Σωματείο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ  Ευρυτανίας 

2. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος Μενάνδρου 51 (2ος όροφος) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα 

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί & Αγοραίων Πειραιώς 4, Τ.Κ. 10431 Αθήνα 
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