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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 2723/23728

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

Ό+ως Π.∆.

Ταχ. ∆/νση : Σωτήρα Τρικάλων
Τ.Κ.

: 42100

Πληροφορίες: Αθ. Μ+αλατσούκας
Τηλέφωνο : 2431033767
Fax : 2431079088
e- mail : metaf.epik.trik@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για α+όκτηση νέας άδειας Ε∆Χ
αυτοκινήτου ή µετατρο+ή υφιστάµενης σε άλλο τύ+ο, σύµφωνα µε το
ν.4070/12.

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υ+όψη:
1. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Τις διατάξεις του Π.∆.129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών
ε+ικοινωνιών, Μεταφορών & ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ».
4. Την αριθµ. 273/2012 (ΦΕΚ 3458 τεύχος Β/28-12-2012) α+όφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Θεσσαλίας.
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόµενο να α+οκτήσει νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψει
υφιστάµενη άδεια σε άλλο τύ+ο να υ+οβάλλει σχετική αίτηση µέχρι την Τρίτη 31
Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόµενος +ρέ+ει να +ροσδιορίζει την

έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τις ο+οίες ζητείται άδεια, το
είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθµό τους ανά έδρα.
Οι έδρες Ε∆Χ αυτοκινήτων, +ου υφίστανται σήµερα στην Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων σύµφωνα µε την αριθµ. 273/2012 (ΦΕΚ 3458 τεύχος Β/28-12-2012) α+όφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας είναι οι εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ε∆Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
α/α

Ε∆ΡΑ

1

1η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)

ΧΩΡΙΚΗ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ

∆.∆.Τρικκαίων
Τρίκαλα,τα
Α+όστολοι,οι
Καρυαί,αι
Λογγάκιον,το
Περδικορράχη,η
Ριζαρειόν,το
Σωτήρα,η
Φλαµούλιον,το
∆.∆.Κεφαλοβρύσου
Κεφαλόβρυσον,το
∆.∆.∆ι+οτάµου
∆ι+όταµος,ο
Ρόγκια,τα

∆ιατήρηση έδρας
Τρικάλων

∆.∆.Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
Μέγα Κεφαλόβρυσον,το
∆.∆.Παλαιο+ύργου
Παλαιό+υργος,ο
Κοκκόνα,η
∆.∆.Αγρελιάς
Αγρελιά,η
∆.∆.Αρδανίου
Αρδάνιον,το
∆.∆.Ζηλευτής
Ζηλευτή,η
∆.∆.Κουµαριάς
∆.∆.Κρηνίτσης
Κρηνίτσα,η
∆.∆.Λιο+ράσου
Λιό+ρασον,το
Λαγκαδιά,η

2

2η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆.∆.Καλαµ+άκας
Καλαµ+άκα,η
Αγία Παρασκευή,η
Βιτουµάς,ο
∆.∆.Αύρας
Αύρα,η
Νέα Ζωή,η
∆.∆.Βλαχάβας
Βλαχάβα,η
∆.∆.Σαρακήνας
Σαρακήνα,η
∆.∆.Κλεινού

∆ιατήρηση έδρας
Καλαµ+άκας

Κλεινόν,το
Αµ+έλια,τα
Μ+άσια,η
Χρύσινο,το
∆.∆.Αηδόνος
Αηδών,η
∆.∆.Γλυκοµηλέας
Γλυκοµηλέα,η
∆.∆.Καλογριανής
Καλογριανή,η
∆.∆.Παλαιοχωρίου
Παλαιοχώριον,το
∆.∆.Χρυσοµηλέας
Χρυσοµηλέα,η
Άγιος Νικόλαος,ο
∆.∆.Περιστέρας
Περιστέρα,η

3

3η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆.∆.Πύλης
Πύλη,η
∆.∆.Αγίου Βησσαρίωνος
Άγιος Βησσαρίων,ο
∆.∆.Αγίου Προκο+ίου
Άγιος Προκό+ιος,ο

∆ιατήρηση έδρας
Πύλης

∆.∆.Κοτρωνίου
Κοτρώνιον,το
Λογγιαί,αι (∆.∆.Κοτρωνίου)
∆.∆.Παλαιοκαρυάς
Κάτω Παλαιοκαρυά,η
Άνω Παλαιοκαρυά,η
Μέση Παλαιοκαρυά,η
∆.∆.Παλαιοµοναστήρου

Παλαιοµονάστηρον,το

4

4η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆.∆.Φαρκαδόνος

∆ιατήρηση έδρας
Φαρκαδόνας

5

Φαρκαδών,η
∆.∆.Κεραµιδίου
Κεραµίδιον,το

5η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆.∆.Οιχαλίας (Νεοχωρίου)
Οιχαλία,η (τ.Νεοχώριον,το)

∆ιατήρηση έδρας
Οιχαλίας

6

∆.∆.Κρήνης
Κρήνη,η

6η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Ελάτης

∆.∆.Ελάτης
Ελάτη,η
Άγιος Γεώργιος,ο
Βλατανέοι,οι
Βλάχα,η
Λι+ιότα,η
Ξυλοχώριον,το
∆.∆.Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος,ο
∆.∆.Αθαµανίας
Αθαµανία,η
∆.∆.Βροντερού
Βροντερόν,το
∆.∆.Γαρδικίου
Γαρδίκιον,το
Παλαιοχώριο,το
∆.∆.∆έσης
∆έση,η
Βακάριον,το
Φορτώσι,το
∆.∆.∆ροσοχωρίου
∆ροσοχώριον,το
∆.∆.Καλογήρων
Καλόγηροι,οι
∆.∆.Νεραϊδοχωρίου
Νεραϊδοχώρι,το
∆.∆.Περτουλίου
Περτούλιον,το
∆.∆.Πύρρας
Πύρρα,η

Κ.∆.Αγίας Παρασκευής
Αγία Παρασκευή,η

7

7η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Βασιλικής

8

8η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Μουριάς

9

∆.∆.Λυγαριάς
Λυγαριά,η
∆.∆.Πηγής
Πηγή,η
∆.∆.Γόµφων
Γόµφοι,οι

10η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
∆ιάβας

11η
11

12η

∆.∆.∆ιάβας
∆ιάβα,η
∆.∆.Κρύας Βρύσης
Κρύα Βρύση,η
Τριφύλλια,τα
Κοροµηλιά η

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Καστρακίου

12

∆.∆.∆ροσερού
∆ροσερόν,το
∆.∆.Μουριάς
Μουριά,η

9η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ (ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Πηγής

10

∆.∆.Βασιλικής
Βασιλική,η
Άγιοι Θεόδωροι,οι
∆.∆.Θεο+έτρας
Θεό+ετρα,η

∆.∆.Καστρακίου
Καστράκιον,το

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας

Ματσουκιώτικα,τα
Αµµουδιά,η

Φήκης

13

13η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Καλοµοίρας

14

∆.∆.Αµ+ελοχωρίου
Αµ+ελοχώριον,το
∆.∆.Καλοµοίρας
Καλοµοίρα,η
∆.∆.Ματονερίου
Ματονέριον,το
Ελάφιον,το

14η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Καστανέας

15

Μεσιακά,τα
∆.∆.Φήκης
Φήκη,η
∆ροσο+ηγή,η
∆.∆.Ελευθεροχωρίου
Ελευθεροχώριον,το
∆.∆.Παρα+οτάµου
Παρα+όταµος,ο
Λιλή,η
∆.∆.Πιαλείας
Πιάλεια,η
∆.∆.Φιλύρας
Φιλύρα,η
∆.∆.Φωτάδας
Φωτάδα,η
Βαλαµάνδριον,το

15η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆.∆.Καστανέας
Καστανέα,η
Μηλότο+ος,ο
∆.∆.Αµαράντου
Αµάραντον,το
Κ.∆.Καλλιρρόης
Καλλιρρόη,η
Κ.∆.Ανθούσης
Ανθούσα,η
Κ.∆.Καταφύτου
Κατάφυτον,το
Μηλέα,η
Κ.∆.Κρανέας
Κρανέα,η
∆ολιανά,τα
Κ.∆.Πολυθέας
Πολυθέα,η
Κ.∆.Στεφανίου
Κ.∆.Χαλικίου

∆ιατήρηση έδρας Μ.
Καλυβίων

16

16η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Πετρωτού

17

∆.∆.Γεωργανάδων
Γεωργανάδες,οι
∆.∆.Κλοκοτού
Κλοκοτός,ο

18η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Ριζώµατος

19

∆.∆.Πετρωτού
Πετρωτόν,το

17η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Κλοκοτού

18

∆.∆.Μεγάλων Καλυβίων
Μεγάλα Καλύβια,τα
∆.∆.Αγίας Κυριακής
Αγία Κυριακή,η

∆.∆.Ριζώµατος
Ρίζωµα,το
∆.∆.Ελληνοκάστρου
Ελληνόκαστρον,το
∆.∆.Πλατάνου
Πλάτανος,ο
∆.∆.Σ+αθάδων
Σ+αθάδες,οι
∆.∆.Ράξας
Ράξα,η
Χαϊδεµένη,η

19η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Πετροχωρίου

∆.∆.Πετροχωρίου
Πετροχώριον,το
∆.∆.Ρο+οτού
Ρο+οτόν,το
Άγιος ∆ηµήτριος,ο
Άγιος Ιωάννης,ο
Λογγιές,οι (∆.∆.Ρο+οτού)
Παναγία,η
Πολυθέα,η
Τσεκούρα,η

20

20η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Στουρναραίικων

21

∆.∆.Στουρναραιίκων
Στουρναραίικα,τα
Άγιος Κωνσταντίνος,ο
Ισιώµατα,τα
Καλλιθέα,η
Καρυές,οι
Καστανέα,η
Παλαιοχώρι,το
Ψάρρο,το

21η ∆ΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Μεσοχώρας

∆.∆.Βαθυρρεύµατος
Βαθύρρευµα,το
∆.∆.Βαλκάνου
Βαλκάνον,το
Παναγιωταίικα,τα
∆.∆.Λιβαδοχωρίου
Λιβαδοχώριον,το
∆.∆.Μεσοχώρας
Μεσοχώρα,η
Εξοχή,η
Σ+ίτια,τα
∆.∆.Μοσχοφύτου
Μοσχόφυτον,το
Λε+τοκαρυά,η
∆.∆.Νέας Πεύκης
Νέα Πεύκη,η
∆.∆.Παραµέρου
Παράµερον,το
∆.∆.Πολυνερίου
Πολυνέριον,το
Παναγία,η
Κ.∆.Μυροφύλλου
Μυρόφυλλον,το
Άγιος Γεώργιος,ο
Γκολφάριον,το
Γλίστρα,η
Καραβδαίικα,τα
Μ+ουρνιάς,ο
Πύργος,ο
Φτέρη,η
Κ.∆.Νεράιδας
Νεράιδα,η
Λαφίνα,η
Κ.∆.Αρµατολικού
Αρµατολικόν,το
Γούρνες,οι
Γράβος,ο
Λεφαίικα,τα

Σκλήθρα,η
Κ.∆.Κορυφής
Κορυφή,η
Κ.∆.Παχτουρίου
Παχτούριον,το
Αετός,ο

22

22η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Μαυρελίου

23

23η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Παναγίτσας

24

∆.∆.Παναγίτσας
Παναγίτσα,η

24η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Γριζάνου

25

∆.∆.Κονισκού
Κονισκός,ο
∆.∆.Γερακαρίου
Γερακάριον,το
∆.∆.Καλλιθέας
Καλλιθέα,η
∆.∆.Λογγάς
Λογγά,η
∆.∆.Μαυρελίου
Μαυρέλιον,το
Αχελινάδα,η
∆.∆.Φλαµ+ουρεσίου
Φλαµ+ουρέσιον,το
Αγία Τριάς,η
∆.∆.Φωτεινού
Φωτεινόν,το
Καλοχώριον,το

∆.∆.Αχλαδοχωρίου
Αχλαδοχώριον,το
∆.∆.Γριζάνου
Γριζάνον,το
∆.∆.∆ιασέλλου
∆ιάσελλον,το

25η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Ζάρκου

∆.∆.Ζάρκου
Ζάρκος,ο
∆.∆.Πηνειάδος
Πηνειάς,η

26

26η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Ασ+ροκκλησιάς

27

27η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Αγιοφύλλου

28

∆.∆.Αγναντιάς
Αγναντιά,η
Σταγιάδες,οι

29η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Κακο+λευρίου

30

∆.∆.Αγιοφύλλου
Αγιόφυλλον,το
∆.∆.Αχλαδέας
Αχλαδέα,η
Θεοτόκος,η

28η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Αγναντιά

29

∆.∆.Ασ+ροκκλησιάς
Ασ+ροκκλησιά,η
Κερασούλα,η
Ψήλωµα,το
∆.∆.Γάβρου
Γάβρος,ο
∆.∆.Σκε+αρίου
Σκε+άριον,το

∆.∆.Κακο+λευρίου
Κακο+λεύριον,το
Ξηρόκαµ+ος,ο

30η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)
∆ιατήρηση έδρας
Οξύνειας

∆.∆.Οξυνείας
Οξύνεια,η
Μύκανη,η
Άγιος ∆ηµήτριος,ο

31

31η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

∆ιατήρηση έδρας
Μεγάρχη
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32η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

Συνένωση εδρών
Μεγαλοχωρίου,
Ταξιαρχών και Νοµής
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∆.∆.Μεγάρχης
Μεγάρχη,η
Καλονέριον,το
Ουρανός,ο
∆.∆.∆ιαλεκτού
∆ιαλεκτόν,το

∆.∆.Μεγαλοχωρίου
Μεγαλοχώριον,το
∆.∆.Πατουλιάς
Πατουλιά,η
∆.∆.Χρυσαυγής
Χρυσαυγή,η
∆.∆.Λόγγου
Λόγγος,ο
∆.∆.Γλίνου
Γλίνος το
∆.∆. Ταξιαρχών
Ταξιάρχαι,οι
∆.∆.Νοµής
Νοµή,η
∆.∆.Πετρο+όρου
Πετρό+ορος,ο
∆.∆.Σερβωτών
Σερβωτά,τα
∆.∆.Φανερωµένης
Φανερωµένη,η

33η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

Συνένωση εδρών
Πρίνου και
Προδρόµου

∆.∆.Πρίνου
Πρίνος,ο
Ανταλλάξιµα,τα
∆.∆.Γενεσίου
Γενέσιον,το
∆.∆.Γοργογυρίου
Γοργογύριον,το
∆ίλοφον,το
∆.∆.Ξυλο+αροίκου
Ξυλο+άροικον,το
Κόρη,η
∆.∆.Προδρόµου
Πρόδροµος,ο
∆.∆.∆ενδροχωρίου
∆ενδροχώριον,το
∆.∆.Βαλτινού

Βαλτινόν,το
Εξάλοφος,ο
Κάτω Ελάτη,η
Μέλιγος,ο

35η
34

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Ε∆Χ(ΤΑΧΙ)

Συνένωση των εδρων:
Παναγίας και
Μαλακασίου.

∆.∆.Παναγίας
Παναγία,η
Κουτσούφλιανη,η
(τ.Πλατάνιστος,ο)
∆.∆.Κορυδαλλού
Κορυδαλλός,ο
∆.∆.Μαλακασίου
Μαλακάσιον,το
∆.∆.Πεύκης
Πεύκη,η
∆.∆.Τρυγόνος
Τρυγών,η
Ανάληψη,η
∆.∆.Μεγάλης Κερασέας
Μεγάλη Κερασέα,η
Μουργκάνη,η
∆.∆.Ορθοβουνίου
Ορθοβούνιον,το

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να α+οκτήσουν νέα
άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ή να µετατρέψουν υφιστάµενη σε άλλου τύ+ου +ρέ+ει
να +ληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες +ροϋ+οθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσω+α ( άρθρο 107 του ν.4070/12)
1.
Να έχουν την υ+ηκοότητα κράτους-µέλους της Ευρω+αϊκής Ένωσης.
2.
Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα α+ό τα αδικήµατα του
άρθρου 100, +ερί+τωση α του ν. 4070/12.
3.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
4.
Να έχουν ικανή οικονοµική ε+ιφάνεια για την άσκηση της ε+αγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών
+ου ε+ιθυµούν.
5.
Για την α+όδειξη της υ+άρξεως ικανής οικονοµικής ε+ιφάνειας στο +ρόσω+ό τους,
οι ενδιαφερόµενοι για την α+όκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου οφείλουν µαζί
µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική ε+ιστολή υ+έρ ∆ηµοσίου, +οσού
+έντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την ο+οία ενδιαφέρονται.
Λε+τοµέρειες σχετικές µε τις +ροαναφερόµενες εγγυητικές ε+ιστολές αναφέρονται στο
άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, +ου ε+ιθυµούν να
την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ε+ιστολής υ+οβάλλουν

ε+ικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
6.
Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχηµάτων τους, σε +ερί+τωση +ου κατέχουν στο όνοµά τους +ερισσότερες
α+ό +έντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.
Β. Νοµικά +ρόσω+α ( άρθρο 108 του ν.4070/12)
1.
Να έχουν έδρα εντός κράτους-µέλους της Ευρω+αϊκής Ένωσης.
2.
Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα +ρόσω+α +ου ασκούν διοίκηση
αυτών των νοµικών +ροσώ+ων για κανένα α+ό τα αδικήµατα του άρθρου 100
+ερί+τωση α΄ του ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύ+ο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες
και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
3.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.
4.
Να έχουν οικονοµική ε+ιφάνεια για την άσκηση της ε+αγγελµατικής
δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των
αδειών +ου ε+ιθυµούν.
5.
Για την α+όδειξη της υ+άρξεως ικανής οικονοµικής ε+ιφάνειας στο
+ρόσω+ό τους, οι ενδιαφερόµενοι να α+οκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου
οφείλουν µαζί µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική ε+ιστολή υ+έρ
∆ηµοσίου, +οσού +έντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε νέα άδεια για την ο+οία
ενδιαφέρονται. Λε+τοµέρειες σχετικές µε τις +ροαναφερόµενες εγγυητικές ε+ιστολές
αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου
ταξί, +ου ε+ιθυµούν
να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί
εγγυητικής ε+ιστολής υ+οβάλλουν ε+ικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του
Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
6.
Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε +ερί+τωση +ου κατέχουν στο όνοµά
τους +ερισσότερες α+ό +έντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.
ΑΙΤΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για α+όκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή
µετατρο+ής υφιστάµενης σε άλλου τύ+ου +ρέ+ει να καταθέσουν στην αρµόδια ∆/νση
Μεταφορών & Ε+ικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αίτηση µε την
ο+οία θα +ροσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις ο+οίες ζητείται άδεια,
υ+ογεγραµµένη α+ό τον ενδιαφερόµενο ή το νόµιµο εκ+ρόσω+ο του, συνοδευόµενη
α+ό φάκελο µε τα +αρακάτω δικαιολογητικά, τα ο5οία 5ρέ5ει να έχουν εκδοθεί
µετά
την
5ρώτη
δηµοσίευση
της
5αρούσας ανακοίνωσης-5ρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Έντυ+ο αίτησης
χορηγείται α+ό την αρµόδια Υ+ηρεσία Μεταφορών &
Ε+ικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και βρίσκεται αναρτηµένο
στον ιστότο+ο της Αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessaly.gov.gr , ό+ως και η
+αρούσα +ρόσκληση.)
Α. Φυσικά 5ρόσω5α
1. Ε+ικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου γενικής χρήσης α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα α+ό τα αδικήµατα του άρθρου
100 +ερί+τωση α του ν.4070/12.∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις το α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου αναζητείται αυτε+άγγελτα α+ό την

υ+ηρεσία.
3. Φορολογική ενηµερότητα.
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα α+ό τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική ε+ιστολή µε τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 +οσού +έντε
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για κάθε µία αιτούµενη άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, +ου ε+ιθυµούν να την µετατρέψουν
σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής ε+ιστολής υ+οβάλλουν ε+ικυρωµένο
αντίγραφο της υφιστάµενης άδεις του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί. Εάν κατέχουν
στο όνοµά τους +ερισσότερες α+ό +έντε (5) άδειες Ε∆Χ αυτοκινήτων, αντίγραφα
συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων α+ό την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεων
µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων
και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή το+ογραφικό διάγραµµα µηχανικού,
κατάλληλα υ+ογεγραµµένο, +ου βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και
την ε+άρκεια τους για τη στάθµευση του συνόλου των Ε∆Χ αυτοκινήτων.
Οι χώροι δεν α+αιτείται να είναι ενιαίοι.

Β. Νοµικά 5ρόσω5α
1. ΦΕΚ δηµοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δηµοσιεύεται, ε+ικυρωµένο
φωτοαντίγραφο
του
τελευταίου
καταστατικού
α+ό
το
αρµόδιο
+ρωτοδικείο και +ιστο+οιητικό µεταβολών του α+ό την αρµόδια υ+ηρεσία.
2. ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της συγκρότησης σε σώµα του εν ισχύ
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή
νόµιµου εκ+ροσώ+ου, εάν +ρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστο+οιητικό ότι δεν τελούν σε +τώχευση, εκκαθάριση, +αύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή +τώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί
σε βάρος τους διαδικασία για τα +αρα+άνω.
4. Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου γενικής χρήσης α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα α+ό τα αδικήµατα του
άρθρου 100 +ερί+τωση α του ν.4070/12 τα +ρόσω+α +ου ασκούν διοίκηση
αυτών των νοµικών +ροσώ+ων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε
άλλο εταιρικό
τύ+ο
οι
∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι
οµόρρυθµοι εταίροι. ∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
το α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου αναζητείται αυτε+άγγελτα α+ό την
υ+ηρεσία.
5. Φορολογική ενηµερότητα.
6. Ασφαλιστική ενηµερότητα.
7. Εγγυητική ε+ιστολή 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 ε+ιθυµούν
να
την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής
ε+ιστολής υ+οβάλλουν ε+ικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του
Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνοµά τους +ερισσότερες α+ό +έντε (5) άδειες Ε∆Χ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρηµένων α+ό
την αρµόδια
∆ΟΥ συµβάσεων µίσθωσης χώρων για τη στάθµευση,
φύλαξη και συντήρηση
των
οχηµάτων
και
κατάλληλο
σχέδιο
κάτοψης
ή
το+ογραφικό
διάγραµµα
µηχανικού,
κατάλληλα
υ+ογεγραµµένο,
+ου βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και
την ε+άρκεια
τους για τη
στάθµευση του συνόλου των Ε∆Χ

αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν α+αιτείται να είναι ενιαίοι.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η αρµόδια υ+ηρεσία θα ελέγξει την +ληρότητα των α+αιτούµενων δικαιολογητικών
και των α+αιτούµενων +ροϋ+οθέσεων για την α+όκτηση νέας άδειας Ε∆Χ
αυτοκινήτου ή την µετατρο+ή υφιστάµενης σε άλλου τύ+ου.
Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις µε το
όνοµα ή την ε+ωνυµία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε∆Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή
ΕΙ∆ΜΙΣΘ), αύξοντα αριθµό κατάθεσης αίτησης, ό+ου θα αναφέρεται για κάθε
αιτούντα ο αντίστοιχος αριθµός αιτούµενων αδειών.
Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στον ιστότο+ο της Αιρετής
Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessaly.gov.gr
και δικτυακό τό+ο του Υ+ουργείου
Ανά+τυξης Ανταγωνιστικότητας Υ+οδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων www.yme.gr). Μετά
την ανάρτησή της δεν ε+ιτρέ+εται καµία τρο+ο+οίησή της.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης
και η κατά τα +αρα+άνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί µέχρι 15
Μαϊου 2015.
Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των +ροηγούµενων +αραγράφων στο διαδίκτυο
και µέχρι 31 Μαϊου 2015 θα εκδοθεί η +ροβλε+όµενη στην +αράγραφο 1 του άρθρου 85
του ν.4070/12 α+όφαση του Αντι+εριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων µε την ο+οία 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 α+όφαση θα ε+ιµερίζεται 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 α+όφαση 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 +ερί+τωση +ου α+ό την α+όφαση αυτή θα +ροκύψει για κά+οια έδρα µέγιστος
αριθµός ε+ιτρε+όµενων αδειών µικρότερος α+ό αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων
κατά το χρόνο του υ+ολογισµού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων
αδειών. Σε αυτή την +ερί+τωση ε+ιτρέ+εται µόνο η µετατρο+ή, 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 υ+ολεί+εται του αναλογούντος
στην έδρα αριθµού αδειών Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ ή Ε∆Χ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαµβανοµένων
υ+όψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4070/12. Για όσες άδειες Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ,
α+ό αυτές +ου θα +ροκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υ+άρχει αίτηµα αντικατάστασης
υφιστάµενης άδειας α+ό ιδιοκτήτη Ε∆Χ ταξί θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης
+ου +ροβλέ+εται στο ν.4070/12 για τη χορήγηση νέων αδειών.
Εφόσον α5ό την 5αρα5άνω αναφερόµενη α5όφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας (άρθρο 85) 5ροκύψει αριθµός αδειών για χορήγηση τότε θα
ακολουθηθεί η 5αρακάτω διαδικασία:
Εάν ο αριθµός των φυσικών ή νοµικών +ροσώ+ων +ου αιτήθηκαν να λάβουν
άδεια +ροκύψει µεγαλύτερος α+ό τον αριθµό των +ρος χορήγηση αδειών τότε θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην ο+οία θα συµµετέχει κάθε αιτησάµενος µε
(1) συµµετοχή.
Εάν ο αριθµός των +ρος χορήγηση νέων αδειών ε+αρκεί +ροκειµένου να
χορηγηθεί τουλάχιστον µία άδεια σε όλους, όσους νοµίµως έχουν υ+οβάλλει αίτηση,
αλλά δεν ε+αρκεί +ροκειµένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νοµίµως
αιτήθηκαν +αρα+άνω α+ό µία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους α5ό µία άδεια
και για τις ενα+οµείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση µεταξύ όσων
αιτήθηκαν +ερισσότερες της µίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συµµετέχει

καθένας α+ό όσους ζήτησαν +αρα+άνω α+ό µια άδεια µε τόσες συµµετοχές όσες οι
άδειες +ου ζήτησε µειωµένες κατά µία. Οι +αρα+άνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για
Υ+ουργείου
όλες τις έδρες α+ό τη ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του
Ανά+τυξης Ανταγωνιστικότητας Υ+οδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µέχρι την 20η
Ιουνίου 2015.
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 +ρόσω+α +ου έχουν
τέκνα µε ανα+ηρία σε +οσοστό άνω του 67%.
Σε +ερί+τωση υ+άρξεως +ερισσότερων ενδιαφεροµένων α+ό τις αντίστοιχες άδειες
θα διενεργηθεί µεταξύ τους κλήρωση. Με α+όφαση του Υ+ουργού Ανά+τυξης
Ανταγωνιστικότητας Υ+οδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων θα καθοριστούν τα
αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρό+ος υ+οβολής τους και το +οσοστό εκ του συνόλου
των νέων αδειών +ου χορηγούνται στα άτοµα αυτά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την α+οστολή στον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων εντός 10 ηµερών θα εκδοθεί α+όφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για
κάθε δικαιούχο µε την ο+οία θα εγκρίνεται στο όνοµα αυτού η +αραχώρηση να θέσει σε
κυκλοφορία Ε∆Χ αυτοκίνητο.
Την ίδια χρονική +ερίοδο ο Αντι+εριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων θα ε+ιστρέψει στο
σύνολο των αιτησαµένων τις κατατεθείσες α+ό αυτούς εγγυητικές ε+ιστολές.
Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων στο όνοµα των ο+οίων
έχουν εκδοθεί οι α+οφάσεις της +ροηγούµενης +αραγράφου δύνανται εντός
α+οκλειστικής +ροθεσµίας οκτώ (8) µηνών α+ό την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών να
ταξινοµήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα. Αν +αρέλθει το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα χωρίς να ταξινοµηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, µε
α+όφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωµα θέσης σε
κυκλοφορία Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντι+εριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Κ. Μιχαλάκη Χρήστου
3. Γραφείο Γενικού ∆ντη Μετααφορών & Ε+ικοινωνιών
4. Γραφείο Αντι+εριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας
5. Γραφείο Αντι+εριφερειάρχη Π.Ε Λάρισας
6. Γραφείο Αντι+εριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

7. ∆/νση Μεταφορών & Ε+ικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
Υ+όψη +ροϊσταµένου ∆/νσης
8. ∆/νση Μεταφορών & Ε+ικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
Υ+όψη +ροϊσταµένου ∆/νσης
9. ∆/νση Μεταφορών & Ε+ικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας
Υ+όψη +ροϊσταµένου ∆/νσης
10. ∆/νση Εξυ+ηρέτησης του +ολίτη και οργάνωσης (µε την +αράκληση για
ανάρτηση στο +ίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αλ.
Πα+αναστασίου 41100, Λάρισα , σύµφωνα µε την +αρ.3 του άρθ. 106 του
ν.4070/12)
11. ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την +αράκληση για
ανάρτηση στον ιστότο+ο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αλ. Πα+αναστασίου
41100 Λάρισα, σύµφωνα µε την +αρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12 )
12. Γραφείο Τύ+ου (µε την +αράκληση να εκδοθεί δελτίο τύ+ου στα ΜΜΕ,
σύµφωνα µε την +αρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Β. Υ5ουργείο Ανά5τυξης Ανταγωνιστικότητας Υ5οδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων
1. Γραφείο κ.Υ+ουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. α) Γενική ∆/νση Μεταφορών α) Γραφείο Γενικού ∆/ντή
β) ∆/νση Ε+ιβατικών Μεταφορών
4. α) Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υ+οστήριξης α) Γραφείο Γενικής ∆/ντριας
β) ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (µε την +αράκληση να αναρτηθεί
στον ιστότο+ο του Υ+ουργείου, σύµφωνα µε την +αρ.3 του άρθ. 106 του
ν.4070/12)
Γ. ∆ήµοι Περιφέρειας Θεσσαλίας (µε την +αράκληση να αναρτηθεί στον ιστότο+ο
του ∆ήµου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την
+αρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
∆. Υ5ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ
Για ενηµέρωση των ΚΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (µε την +αράκληση
για την τοιχοκόλλησή της, σύµφωνα µε την +αρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12)
Ε. Σωµατεία
1. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Τρικάλων
2. Σωµατείο Οδηγών Ταξί Τρικάλων
3. Οµοσ+ονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος(µε την +αράκληση να
ενηµερωθούν τα σωµατεία –µέλη της).
4. Πανελλήνια Οµοσ+ονδία Ταξί & Αγοραίων (µε την +αράκληση να
ενηµερωθούν τα σωµατεία –µέλη της)

