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Έχοντας υόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αοκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/27.12.2010 (ΦΕΚ225/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
3. Την µε αρ. οικ.191209/3232/26.10.2011 (ΦΕΚ 2513/Β/07.11.2011) «Ανάθεση
άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιεριφερειάρχες και τους
Αντιεριφερειάρχες ου ορίστηκαν αό τον Περιφερειάρχη ∆υτικής ΕλλάδαςΚατάργηση της υ’ αρ. 2115/24.01.2011 (ΦΕΚ 133/Β/09.02.2011) αόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας ».
4. Την µε αρ. ρωτ. οικ. 52137/618/2011 (ΦΕΚ 1285/Β/16.06.2011) αόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του τοµέα
Μεταφορών-Εικοινωνιών στους Αντιεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και
εξουσιοδότηση υογραφής στους Προϊσταµένους Γεν. ∆/νσεων, ∆/νσεων και
Τµηµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών,
Εικοινωνιών, Μεταφορών ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Την µε αρ. 102/08.06.2012 (ΦΕΚ 2549/Β/19.09.2012) αόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας για τον καθορισµό των εδρών.
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ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόµενο για την αόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή τη µετατροή
υφιστάµενης άδειας σε άλλο τύο ΕΙ∆ΜΙΣΘ, να υοβάλει σχετική αίτηση µέχρι την 29η
Μαρτίου 2013.
Με την αίτηση του, κάθε ενδιαφερόµενος θα ρέει να ροσδιορίσει την έδρα ή τις έδρες
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις οοίες ειθυµεί τη νέα άδεια ή άδειες, το είδος της
άδειας ή αδειών και τον αριθµό τους ανά έδρα.
Οι έδρες Ε∆Χ αυτοκινήτων, όως καθορίστηκαν µε την µε αρ. 102/08.06.2012 (ΦΕΚ
2549/Β/19.09.2012) αόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας είναι οι
εξής:
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα των έντε (5) δηµοτικών ενοτήτων:
Πατρέων−Βραχνεϊκων−Μεσσάτιδος−Παραλίας και Ρίου.
 Μία (1) έδρα − διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα Καλαβρύτων.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα µε συνένωση των εδρών ∆άφνης και Πάου, στη
δηµοτική ενότητα Παϊων.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα Κλειτορίας.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα µε συνένωση των εδρών: Τριόταµα−Αροανία
και Λιβάρτζι στη δηµοτική ενότητα Αροανίας.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα των τριών (3) δηµοτικών ενοτήτων: α) Αιγίου
ου εριλάµβανε τις έδρες Αιγίου− Βλιµιτίκων-Κουνινών και Τέµενης, β) ∆ιακότου
ου εριελάµβανε τις έδρες ∆ιακότου και Ριζόµυλου και γ) Συµολιτείας ου
εριελάµβανε τις έδρες Ροδοδάφνης -Λόγγου και Σελιανίτικων.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα Ερινεού.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα των δύο (2) δηµοτικών ενοτήτων: α) Ακράτας
ου εριελάµβανε τις έδρες Ακράτας - Παραλίας Πλατάνου και Πλατάνου, β) Αιγείρας
ου εριελάµβανε την έδρα Αιγείρας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα ∆ύµης.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική µονάδα των τριών (3) δηµοτικών ενοτήτων: α) Λαρισού
ου εριελάµβανε τις έδρες Λάα, Λακκόετρας, Ριόλου, Αράξου, Καγκάδι και
Μιχοϊου, β) Μόβρης ου εριελάµβανε τις έδρες Σαγεϊκων − Λιµνοχωρίου και
Καρεϊκων και γ) Ωλενίας ου εριελάµβανε τις έδρες Μαζαρακίου, Λουσικών και
Άρλας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Ερυµάνθειας της δηµοτικής
ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Αλεοχωρίου της δηµοτικής
ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Βελιµαχίου της δηµοτικής
ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Σταυροδροµίου της δηµοτικής
ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Σκιαδά της δηµοτικής
ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Ισώµατος της δηµοτικής
ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Φαρών της δηµοτικής
ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Σταροχωρίου της δηµοτικής
ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Χαλανδρίτσας της δηµοτικής
ενότητας Φαρρών.
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 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στην τοική κοινότητα Βασιλικού της δηµοτικής
ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα Λεοντίου.
 Μία (1) έδρα - διοικητική µονάδα στη δηµοτική ενότητα Καλεντζίου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για να µορούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την αόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή τη µετατροή
υφιστάµενης άδειας σε άλλου τύου ΕΙ∆ΜΙΣΘ, θα ρέει να *ληρούν αθροιστικά τις
*αρακάτω *ροϋ*οθέσεις:
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 107 του ν. 4070/2012)
1. Να έχουν την υηκοότητα κράτους – µέλους της Ευρωαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα αό τα αδικήµατα του άρθρου
100 ερίτωση α’ του ν. 4070/2012.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονοµική ειφάνεια για την άσκηση της εαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµεταλλεύσεως Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των
αδειών ου ειθυµούν. Λετοµέρειες σχετικά µε την αόδειξη της οικονοµικής
ειφάνειας (εγγυητική ειστολή) αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου, ου ειθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια
Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ειστολής υοβάλλουν εικυρωµένο αντίγραφο της
υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχηµάτων τους, σε ερίτωση ου κατέχουν στο όνοµά τους
ερισσότερες αό έντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 108 του ν. 4070/2012)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-µέλους της Ευρωαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα ρόσωα ου ασκούν διοίκηση αυτών
των νοµικών ροσώων για κανένα αό τα αδικήµατα του άρθρου 100 ερίτωση α΄
του ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
για κάθε άλλο εταιρικό τύο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και
ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.
4. Να έχουν οικονοµική ειφάνεια για την άσκηση της εαγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των
αδειών ου ειθυµούν. Λετοµέρειες σχετικά µε την αόδειξη της οικονοµικής
ειφάνειας (εγγυητική ειστολή) αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου, ου ειθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια
Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ειστολής υοβάλλουν εικυρωµένο αντίγραφο της
υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχηµάτων τους, σε ερίτωση ου κατέχουν στο όνοµά τους
ερισσότερες αό έντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων.
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ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για την αόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροής
υφιστάµενης σε άλλου τύου ΕΙ∆ΜΙΣΘ, θα ρέει να καταθέσουν στην αρµόδια ∆/νση
Μεταφορών & Εικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, αίτηση µε την οοία θα
ροσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οοίες ζητείται άδεια, υογεγραµµένη αό τον
ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο εκρόσωό του, συνοδευόµενη αό φάκελο µε τα αρακάτω
δικαιολογητικά, τα οοία ρέει να έχουν εκδοθεί µετά την ρώτη δηµοσίευση της
αρούσας ανακοίνωσης-ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Έντυο αίτησης χορηγείται αό την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών & Εικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας )
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 109 του ν. 4070/2012)
1. Εικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Αόσασµα οινικού µητρώου γενικής χρήσης, αό το οοίο να ροκύτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα αό τα αδικήµατα του άρθρου 100
ερίτωση (α) του ν.4070/12.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το αόσασµα οινικού µητρώου
αναζητείται αυτεάγγελτα αό την υηρεσία.
3. Φορολογική ενηµερότητα.
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα αό τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική ειστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 οσού έντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, ου ειθυµούν να την µετατρέψουν σε
άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ειστολής υοβάλλουν εικυρωµένο
αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
6. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους ερισσότερες αό έντε (5) άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων,
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων αό την αρµόδια ∆ΟΥ
συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των
οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοογραφικό διάγραµµα µηχανικού,
κατάλληλα υογεγραµµένο, ου βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
εάρκεια τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν
ααιτείται να είναι ενιαίοι.
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 109 του ν. 4070/2012)
1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δηµοσιεύεται, εικυρωµένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού αό το αρµόδιο ρωτοδικείο και
ιστοοιητικό µεταβολών του αό την αρµόδια υηρεσία.
2. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν ισχύ ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και το διορισµό ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή νόµιµου εκροσώου, εάν
ρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοοιητικό ότι δεν τελούν σε τώχευση, εκκαθάριση, αύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή τώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους
διαδικασία για τα αραάνω.
4. Αόσασµα οινικού µητρώου γενικής χρήσης αό το οοίο να ροκύτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα αό τα αδικήµατα του άρθρου 100
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5.
6.
7.

8.

ερίτωση α του ν.4070/12 τα ρόσωα ου ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών
ροσώων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για
κάθε άλλο εταιρικό τύο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες
εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το αόσασµα οινικού µητρώου
αναζητείται αυτεάγγελτα αό την υηρεσία.
Φορολογική ενηµερότητα.
Ασφαλιστική ενηµερότητα.
Εγγυητική ειστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, οσού έντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου. Οι
κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, ου ειθυµούν να την µετατρέψουν σε
άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ειστολής υοβάλλουν εικυρωµένο
αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
Εάν κατέχουν στο όνοµά τους ερισσότερες αό έντε (5) άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων,
αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων αό την αρµόδια ∆ΟΥ
συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των
οχηµάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοογραφικό διάγραµµα µηχανικού,
κατάλληλα υογεγραµµένο, ου βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
εάρκεια τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν
ααιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 Η αρµόδια υηρεσία θα ελέγξει την ληρότητα των ααιτούµενων δικαιολογητικών
και των ααιτούµενων ροϋοθέσεων για την αόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ
αυτοκινήτου ή την µετατροή υφιστάµενης σε άλλου τύου.
 Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις µε το
όνοµα ή την εωνυµία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε∆Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή
ΕΙ∆ΜΙΣΘ), αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, όου θα αναφέρεται για κάθε
αιτούντα ο αντίστοιχος αριθµός αιτούµενων αδειών. Η κατάσταση αυτή θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
www.pde.gov.gr
και
δικτυακό
τόο
του
Υουργείου
Ανάτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υοδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων www.yme.gr). Μετά την
ανάρτησή της δεν ειτρέεται καµία τροοοίησή της.
 Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης
και η κατά τα αραάνω ανάρτησή της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί µέχρι την 15η
Μαΐου 2013.
 Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των ροηγούµενων αραγράφων στο διαδίκτυο
και µέχρι 31 Μαΐου 2013, θα εκδοθεί η ροβλεόµενη στην αράγραφο 1 του
άρθρου 85 του ν.4070/12 αόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας, µε την
οοία θα καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός αδειών κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ & ΕΙ∆ΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην αράγραφο 2
του άρθρου 85 του Ν.4070/12. Με την ίδια αόφαση θα ειµερίζεται για κάθε έδρα ο
αριθµός αυτός ως ρος τις άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες Ε∆Χ ειδικών
µισθώσεων (ΕΙ∆ΜΙΣΘ). Στην ίδια αόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάµενος αριθµός
Ε∆Χ ταξί και Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση µε το
µέγιστο οριζόµενο αριθµό. Σε ερίτωση ου αό την αόφαση αυτή θα ροκύψει
για κάοια έδρα µέγιστος αριθµός ειτρεόµενων αδειών µικρότερος αό αυτόν των
ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υολογισµού τότε δεν θα συνεχιστεί η
διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την ερίτωση ειτρέεται µόνο η
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µετατροή, µε αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας Ε∆Χ ταξί σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ,
ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθµός τους
υολείεται του αναλογούντος στην έδρα αριθµού αδειών Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή Ε∆Χ
ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαµβανοµένων υόψη και των διατάξεων του άρθρου 111 του
ν.4070/12. Για όσες άδειες Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αό αυτές ου θα ροκύψουν κατά τα
ανωτέρω, δεν υάρχει αίτηµα αντικατάστασης υφιστάµενης άδειας αό ιδιοκτήτη
Ε∆Χ ταξί θα χορηγούνται σε όοιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύµφωνα µε τη
διαδικασία του ν. 4070/2012.
 Εφόσον α*ό την *αρα*άνω αναφερόµενη α*όφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας (άρθρο 85) *ροκύψει αριθµός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί
η *αρακάτω διαδικασία:
 Εάν ο αριθµός των φυσικών ή νοµικών ροσώων ου αιτήθηκαν να λάβουν
άδεια ροκύψει µεγαλύτερος αό τον αριθµό των ρος χορήγηση αδειών τότε θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οοία θα συµµετέχει κάθε αιτησάµενος
µε (1) συµµετοχή.
 Εάν ο αριθµός των ρος χορήγηση νέων αδειών εαρκεί ροκειµένου να
χορηγηθεί τουλάχιστον µία άδεια σε όλους όσους νοµίµως έχουν υοβάλλει
αίτηση, αλλά δεν εαρκεί ροκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νοµίµως
αιτήθηκαν αραάνω αό µία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους α*ό µία άδεια
και για τις εναοµείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ όσων
αιτήθηκαν ερισσότερες της µίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συµµετέχει
καθένας αό όσους ζήτησαν αραάνω αό µια άδεια µε τόσες συµµετοχές όσες
οι άδειες ου ζήτησε µειωµένες κατά µία.
 Οι αραάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες αό τη ∆/νση
Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υουργείου Ανάτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υοδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µέχρι την 20η Ιουνίου 2013. (*αρ. 8, άρθρο
106 ν. 4070/2012).
 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της αρ. 3 του άρθ. 106 του
ν.4070/12 µέρος των νέων αδειών, ου τυχόν θα ροκύψουν, θα χορηγηθούν σε
ολύτεκνους, τρίτεκνους µε ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά ρόσωα ου
έχουν τέκνα µε αναηρία σε οσοστό άνω του 67%. Σε ερίτωση υάρξεως
ερισσότερων ενδιαφεροµένων αό τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργηθεί µεταξύ
τους κλήρωση. Με αόφαση του Υουργού Ανάτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υοδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά,
ο τρόος υοβολής τους και το οσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών ου
χορηγούνται στα άτοµα αυτά.
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αοστολή στον Περιφερειάρχη
∆υτικής Ελλάδας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εντός 10 ηµερών θα εκδοθεί αόφαση του
Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας για κάθε δικαιούχο µε την οοία θα εγκρίνεται
στο όνοµα αυτού η αραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκίνητο. Την
ίδια χρονική ερίοδο ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας θα ειστρέψει στο
σύνολο των αιτησαµένων τις κατατεθείσες αό αυτούς εγγυητικές ειστολές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντη Μεταφορών και Εικοινωνιών
5. ∆/νση Μεταφορών και Εικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, Πάτρα
6. Τµήµα Μεταφορών και Εικοινωνιών Αιγίου
7. ∆/νση Εξυηρέτησης του Πολίτη (µε την αράκληση να αναρτηθεί στον ίνακα
ανακοινώσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σύµφωνα µε την αρ. 3 του
άρθρου 106 του ν.4070/2012)
8. ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την αράκληση να
αναρτηθεί στον ιστότοο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας-σύµφωνα µε την αρ. 3
του άρθρου 106 του ν.4070/2012)
9. Γραφείου Τύου (µε την αράκληση να εκδοθεί δελτίο τύου στα ΜΜΕ-σύµφωνα µε
την αρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4070/2012)

Β. Υ*ουργείο Ανά*τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ*οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
1. Γραφείο κ. Υουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/νση Μεταφορών
α) Γραφείο Γεν. ∆/ντη
β) ∆/νση Ειβατικών Μεταφορών
4. Γεν. ∆/νση ∆ιοικητικής Υοστήριξης
α) Γραφείο Γεν. ∆/ντη
β) ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικης (µε την αράκληση να αναρτηθεί στον
ιστότοο του Υουργείου - σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 106, ν. 4070/2012)

Γ. ∆ήµοι Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (µε την αράκληση να αναρτηθεί στον
ιστότοο του ∆ήµου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την
αρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4070/2012)
1. ∆ήµος Πατρέων
2. ∆ήµος Αιγιαλείας
3. ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας
4. ∆ήµος Ερυµάνθου
5. ∆ήµος Καλαβρύτων
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∆. Υ*ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
1. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ
Για την ενηµέρωση των ΚΕΠ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (µε την αράκληση να
τοιχοκολληθεί στα καταστήµατα, σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 106 του
ν.4070/2012.

Ε. Ε*αγγελµατικά Σωµατεία και Οργανώσεις Αυτοκινητιστών (µε την αράκληση να
ενηµερωθούν όλα τα µέλη/σωµατεία)
1. Σωµατείο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Πατρών & Περιχώρων
Αράτου 21, Πάτρα
2. Σωµατείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αιγίου και Περιχώρων
Παναχαϊκού 25 & Κούµαρη, Οικισµός Μεσσηνέζη, Αίγιο
3. Σωµατείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ και Αγοραίων Εαρχίας Καλαβρύτων «ο Άγιος
Χριστόφορος»
Αγ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ.25001, Καλάβρυτα
4. Εαγγελµατικό Σωµατείο Οδηγών Ειβατηγών Αυτοκινήτων – ΤΑΞΙ Ν. Αχαΐας
Κολοκοτρώνη 20, Πάτρα
5. Οµοσονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος
Μενάνδρου 51 (2ος όροφος) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
6. Πανελλήνια Οµοσονδία Ταξί & Αγοραίων
Πειραιώς 4, Τ.Κ. 10431 Αθήνα

