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 Αθήνα,  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση       : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ.Κώδικας  : 117 41
Πληροφορίες  : Κ. Τζαβάρα, 
                           Ε. Καλογιάννη
Τηλ.                 : 2132065842
Email               : wds@patt.gov.gr

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1005581/29-12-20 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ψηφιακά 
παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η  Αντιπεριφερειάρχης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Τις διατάξεις της με αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-5-2018), με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής».
3.Την υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2763/τ. 
Β΄/7-7-2020).
4.Την υπ’ αριθ. 1002357/28-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
1077/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-20).
5.Την υπ’ αριθμ.464/21-12-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΑΔΑ:67Η87Λ7-ΖΦ6) με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος 
Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής» και 
συγκεκριμένα το Παράρτημα Α΄ αυτής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 206/19-7-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΑΔΑ:ΩΛ3Υ7Λ7-ΟΟ0) με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος 
Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
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Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το 
άρθρο 23, παράγραφος 1.
8.Τα από 8/1/21 και 19/5/21 αιτήματα της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών περί κατάργησης δύο ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
9.Την ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσής μας με τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
(Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Α.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την έγκριση 
ενεργοποίησης των νέων ψηφιακών υπηρεσιών.
10.Το από 19/5/21 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Κλιματικής Αλλαγής για τη συγχώνευση έξι ψηφιακών υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού σε τρείς ψηφιακές υπηρεσίες και το από 14/6/21 
αίτημα για παροχή 25 νέων ψηφιακών υπηρεσιών.
11.Το από 16/6/21 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής και Αλιείας αναφορικά με αλλαγή τίτλου της ψηφιακής υπηρεσίας με 
κωδικό ΑΛ24.
 12.Το άρθρο 117 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄/9-12-20) «Εκσυγχρονισμός της
 Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
13.Την υπ’ αριθμ. 272486/7-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας.
14.Το υπ’ αριθμ. 38694/17-05-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών με θέμα: «Αίτημα για δημιουργία πεδίου 
αιτήσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας στον Οδηγό του 
Πολίτη».
15.Την υπ’ αριθμ. 1005581/29-12-20 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής».

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1005581/29-12-20 απόφασης της  
Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ψηφιακά παρεχόμενες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής» λόγω παροχής είκοσι έξι (26) νέων, 
κατάργησης δύο (2) και συγχώνευσης τριών (3) ψηφιακών υπηρεσιών.
Συνολικά οι ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ανέρχονται σε διακόσιες 
σαράντα μία (241).
Ειδικότερα οι ψηφιακές υπηρεσίες ανά Γενική Διεύθυνση τροποποιούνται ως 
ακολούθως:

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 47 υφιστάμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες

1. Στον πίνακα της ανωτέρω απόφασης, καταργούνται οι εξής δύο (2) ψηφιακές 
υπηρεσίες:

1 Μ-ΤΑΚ30 Οριστική διαγραφή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, λόγω καταστροφής-
διάλυσης πριν τις 04-03-2004 (άρθρο 69 Ν. 4484/17).

2
Μ-ΤΕΧ14 Ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίµων και 
ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG) δημόσιας 
χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
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2.  Ο τίτλος της ψηφιακής υπηρεσίας με κωδικό Μ-ΤΕΧ57 διαμορφώνεται ως εξής:

1  Μ-ΤΕΧ57 Ανανέωση εξουσιοδότησης συνεργείου για τοποθέτηση  
συστήματος περιορισμού ταχύτητας. 

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας: 75 
υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες

Ο τίτλος της ψηφιακής υπηρεσίας με κωδικό ΑΛ24 διαμορφώνεται ως εξής:

1  ΑΛ24 Γενική αίτηση σε θέματα της Δ/νσης Αλιείας.

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής  Αλλαγής: 52 ψηφιακές 
υπηρεσίες

• Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού: 20 υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες

Στον πίνακα της ανωτέρω απόφασης οι υπηρεσίες με κωδικούς ΑΣΧ1, ΑΣΧ2, ΑΣΧ3 
και ΣΔΤ1, ΣΔΤ2, ΣΔΤ3 συγχωνεύονται σε τρείς ψηφιακές υπηρεσίες ως εξής:

1
 ΑΣΧ-ΔΤ1 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ανώτερης 
ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή 
μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (φυσικό πρόσωπο).

2
 ΑΣΧ-ΔΤ2 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ανώτερης 
ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή 
μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής [Ν.Π.Ι.Δ. (σωματείο, σύλλογος, 
εταιρεία κ.λπ.)].

3
 ΑΣΧ-ΔΤ3 Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ανώτερης 
ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή 
μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (Ν.Π.Δ.Δ.).

• Δ/νση Ανάπτυξης: 11 νέες ψηφιακές υπηρεσίες 

1  11 νέες υπηρεσίες  Υποβολή & Παραλαβή
2  ΑΕΜΠ01 Αίτηση καταγγελία για θέματα εμπορίου

3  ΑΕΜΠ02 Γενική αίτηση για θέματα εμπορίου

 4  ΑΕΜΠ05 Αίτηση δραστηριοποίησης παραγωγού από/σε άλλη περιφερειακή      
ενότητα

5
 ΑΧΑ01 Αίτηση για τροποποίηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας-βιοτεχνίας,, 
επαγγελματικού εργαστηρίου, μονάδας επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, 
κ.λ.π. λόγω αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής φορέα

6  ΑΧΑ02 Αίτηση καταγγελίας/διενέργειας ελέγχου για θέματα χορήγησης αδειών 
ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων.

7  ΑΧΑ05 Αίτηση χορήγησης/τροποποίησης/ανανέωσης/άδειας εμφιαλωμένου 
υγραερίου ή εμφιάλωσης υγραερίων

8  ΑΧΑ06 Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής/ανανέωσης στο μητρώο 
ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων

9  ΑΧΑ08 Αίτηση χορήγησης/τροποποίησης/ανανέωσης άδειας πωλητή 
πετρελαίου θέρμανσης λιανικής ή χονδρικής



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60cc650bd9780bce0a41960b στις 18/06/21 13:06
4

9  ΑΧΑ11 Γενική αίτηση για θέματα χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και 
φυσικών πόρων

10
 ΑΕΠΑ01 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας τεχνικών επαγγελμάτων 
ψυκτικών, μηχανικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών, τεχνικών καύσης,
ηλεκτρολόγων, ηλεκτροσυγκολλητών (αρχική - χωρίς προϋπηρεσία - εξετάσεις)

11  ΑΕΠΑ02 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας χειριστών μηχανημάτων 
έργου (αρχική - χωρίς προϋπηρεσία - εξετάσεις)

• Δ/νση Λαϊκών Αγορών: 11 ψηφιακές υπηρεσίες

 7 υφιστάμενες υπηρεσίες Υποβολή & Παραλαβή
1  ΔΛΑ03 Παραίτηση από Λαϊκές Αγορές Περιφέρειας Αττικής
2  ΔΛΑ06 Αμοιβαία αλλαγή αγοράς
3  ΔΛΑ07 Αλλαγή αγοράς
4  ΔΛΑ08 Αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής αδείας
5  ΔΛΑ10 Διαγραφή βοηθού
6  ΔΛΑ11 Πρόσληψη υπαλλήλου σε λαϊκή αγορά
7  ΔΛΑ 21 Έγκριση ατόμου για αναπλήρωση παραγωγού

 4 νέες υπηρεσίες Υποβολή & Παραλαβή
1 ΔΛΑ01 Γενική αίτηση για θέματα Λαϊκών Αγορών
2 ΔΛΑ09 Έγκριση ατόμου για αναπλήρωση επαγγελματία
3 ΔΛΑ18 Υποβοήθηση πωλητή
4 ΔΛΑ 22 Έντυπο κατάθεσης διπλότυπου πληρωμής προστίμου σε Δ.Ο.Υ.

• Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: 10 νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες

 10 νέες υπηρεσίες  Υποβολή & Παραλαβή

1 ΠΕΡ01 Αίτηση για την αξιολόγηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για έργα 
και δραστηριότητες της κατηγορίας Β

2 ΠΕΡ04 Αίτηση για έγκριση τεχνικής έκθεσης χρήσης καυσίμου σε 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις

3 ΠΕΡ06 Γενική αίτηση για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής
4 ΠΕΡ07 Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων εγγράφων

5 ΠΕΡ08 Αίτηση – αναφοράς καταγγελίας για θέματα περιβάλλοντος και 
κλιματικής αλλαγής 

6 ΠΕΡ09 Αίτηση για παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων 

7 ΠΕΡ13 Αίτηση για έγκριση εργασιών αφαίρεσης αμιάντου από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις

8 ΠΕΡ14 Αίτηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων/δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Β

9 ΠΕΡ15 Αίτηση για ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
έργα - δραστηριότητες κατηγορίας Β 
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10 ΠΕΡ16 Αίτηση για υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών:
 4 ψηφιακές υπηρεσίες

• Δ/νση Τεχνικών Έργων: 3 υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες

1. Οι τίτλοι των ψηφιακών υπηρεσιών διαμορφώνονται ως εξής:

1 ΤΕ26 Αίτηση παύσης άσκησης επαγγέλματος μηχανικού Π.Ε. & Τ.Ε.

2 ΤΕ27 Ανάκληση αίτησης παύσης άσκησης επαγγέλματος μηχανικού Π.Ε & 
Τ.Ε.

3 ΤΕ28 Αίτηση επανόδου στο επάγγελμα του μηχανικού Π.Ε. & Τ.Ε.

2. Προστίθεται μία νέα ψηφιακή υπηρεσία Υποβολή & Παραλαβή

1 ΠΕΠ-2021 Αίτημα γνωμοδότησης σχετικά με προσβασιμότητα 
Α.μεΑ./εμποδιζόμενων ατόμων

Κατόπιν των ανωτέρω οι ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες:
- της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής 
ανέρχονται σε σαράντα επτά (47) εκ των οποίων οι τριάντα επτά (37) 
πραγματοποιούνται ψηφιακά στα στάδια της υποβολής και παραλαβής ενώ οι δέκα 
(10) πραγματοποιούνται ψηφιακά μόνο στο στάδιο της υποβολής.

- της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής ανέρχονται 
σε πενήντα δύο (52) εκ των οποίων οι σαράντα έξι (46) ψηφιοποιούνται στα στάδια 
της υποβολής και παραλαβής ενώ οι έξι (έξι) ψηφιοποιούνται μόνο στο στάδιο της 
υποβολής.

- της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών 
ανέρχονται σε τέσσερις (4) και ψηφιοποιούνται και στα δύο στάδια (υποβολής και 
παραλαβής). 

Η ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων ψηφιακών υπηρεσιών θα γίνει σταδιακά και 
κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων και της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης.
Για όσες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών συντρέχουν λόγοι, που δεν επιτρέπουν την 
ψηφιακή παροχή τους, δύναται να ανασταλεί προσωρινά η ενεργοποίησή τους 
κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης και 
σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. πρωτ. 1005581/29-12-20 
απόφασή μας.

                                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

                      
                        

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Κοινοποίηση
1. Γρ. Περιφερειάρχη 
2. Γρ. Αντιπεριφερειαρχών
3. Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα
4.Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Περιφέρειας Αττικής

Εσωτερική Διανομή
-Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης Ψηφιακών Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης και   Ενημέρωσης (για ενέργεια)
-Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (για ενέργεια)


		2021-06-18T13:06:39+0300




