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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   οικ. 52424/8501
Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των 

τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα 
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δι−
ατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 63).

2. Το ν. 3919/2011, «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 112).

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ Α΄102).

8. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

11. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./ 18613/2010 (ΦΕΚ Β΄1334) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την 
απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα−
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε 
εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

12. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ Β΄1561) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και 
αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 
και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα 
ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/
οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 261).

13. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).

14. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 147).

15. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 148).

16. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια 
και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ Β΄ 1587).

17. Το Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄ 178) όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 301/1999, «Περί συστήματος αναγνώρισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 275).

18. To γεγονός ότι η απαίτηση για την υποβολή δικαι−
ολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων, όπως 
αυτά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα έντυπα για 
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τομέων μετα−
φορών και επικοινωνιών, επιβάλλεται από επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της 
δημόσιας ασφάλειας και του περιβάλλοντος.
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19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη,

20. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Οι ακόλουθες διαδικασίες που αφορούν επαγγελμα−
τικές δραστηριότητες αρμοδιότητας των τομέων με−
ταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν 
να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης: 

1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέ−
ντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών 
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μετα−
φοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

3. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

4. Αναγνώριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς 
επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία 
ADR

5. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής 
(και Υποκατάστημα σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτο−
κινήτων και μοτοσικλετών

6. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαι−
δευτή υποψηφίων οδηγών

7. Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης (ΕΕ) σε Ελληνική

8. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού 
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

9. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού 
ραδιοτεχνίτη

10. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων υγρών καυσίμων 

11. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδι−
οηλεκτρολόγου Β΄

12. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδι−
οηλεκτρολόγου Α΄

13. Ραδιοηλεκτρικό εργαστήριο Α−Β−Γ κατηγορίας
14. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ρα−

διοτεχνίτη
15. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 

σταθμού αυτοκινήτων
16. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνερ−

γείου επισκευής οχημάτων
17. Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP (Σταθμοί Ελέγ−

χου ATP, Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)
18. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών 

πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου
19. Έκδοση προσωρινής/ οριστικής άδειας λειτουργίας 

αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας 
οχημάτων

20. Έκδοση προσωρινής/ οριστικής άδειας λειτουργίας 
μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων

21. Έκδοση προσωρινής/ οριστικής άδειας λειτουργίας 
Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συ−
μπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, σύμφωνα με τα 
Υποδείγματα του Παραρτήματος, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.         
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου
Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)» 

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
…………………………

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία
γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – 
mail:

     

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή
παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από

δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.:

1. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής
Οδηγών, και σε περίπτωση νομικού προσώπου
2. Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών λειτουργίας των
Σχολών Οδηγών2

3. Απλό αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης
του νομικού προσώπου3

4. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

5.Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την
οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
6. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία.
7.Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι)
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό,
από όπου θα προκύπτει η
αα. Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα
διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15)
τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού
τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
     ββ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις
εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας
εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων
(μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10)
τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων
των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
     γγ. Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών
εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες
διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20)
τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού
τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και
χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10)
τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων
των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον
αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα
προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του
π.δ.208/02. Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι
ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό
φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή
ηχομόνωση.
     δδ. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης
χρήσης του παραπάνω χώρου.

8.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού
που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 
του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ
217/Β΄/26-2-2003) 

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι
εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο
10, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά μέσα.4

2. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του
Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα
τους5. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:
   β1. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης
επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών, κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του
Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του π.δ. 208/02. Στο
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39123

οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει
αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας.
Εκπαιδευτές που κατέχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο
κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει προηγουμένως να την
μετατρέψουν σε ελληνική σύμφωνα με το π.δ 208/2002(6)

    β2. Πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής
με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που
πρόκειται να διδάξουν(7).

 3.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού
που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 
του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ
217/Β΄/26-2-2003)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

από   1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας    
2) Καταβάλλεται σε περίπτωση νομικού προσώπου
3) Υποβάλλεται σε περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική

εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
4) Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
5) Το δικαιολογητικό Β2, (Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους)

μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά.
6) Βλέπε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης «Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε Ελληνική»
7) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το αντικείμενο της ανωτέρω εξειδίκευσης σε σχέση με την

αντίστοιχη διδακτική ύλη. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υπαλλήλων που απασχολούνται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., τις Υπηρεσίες Μεταφορών κι Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

     ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και
η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης
διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς
την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:               

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι(5) : 

     

        (Υπογραφή)

(1)  Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269  
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών   κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».  

   (5) Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου.

   

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. γίνεται : 
(α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα των οποίων λειτουργούν
Σχολές Οδηγών.
(β) σε νομικά πρόσωπα, εφ` όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002) 
2. π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)   
3. κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003) 
4.Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541) 
   και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………….. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

1. Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης
του νομικού προσώπου, από το οποίο πρέπει να
προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι
(αποκλειστικώς ή δευτερευόντως) η επαγγελματική
κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά
επικινδύνων εμπορευμάτων1

2. Αντίγραφο του ιδρυτικού νόμου του φορέα (ή άλλης
ιδρυτικής πράξης), από όπου πρέπει να προκύπτει
ότι στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η
επαγγελματική κατάρτιση2.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου   
αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.3,4

4. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού
διπλώματος ή διατριβής ή πιστοποιητικού συμβούλου
ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή
απόφασης του Υπ.Υ.Μ.Δ αναγνώρισης
πραγματογνώμονα ADR ή βεβαίωση αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπ.Υ.Μ.Δ, από τα οποία
αποδεικνύονται ειδικές γνώσεις στα θέματα της
μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και των
Διεθνών Συμφωνιών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που καλύπτουν τις μεταφορές αυτές.
5. Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής
6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α, από το
οποίο θα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κώλυμα για τον
ενδιαφερόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με το
Π.Δ. 611/775

√
7. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα με πλήρη στοιχεία
διεύθυνσης κατοικίας, σπουδές, επαγγελματική
ενασχόληση κλπ
Β)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

8. Κάτοψη των χώρων της Σχολής υπογεγραμμένη
και σφραγισμένη από πολιτικό μηχανικό
9.Συμφωνητικό μίσθωσης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
του χώρου στέγασης της Σχολής
10.Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού
προσωπικού της σχολής στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά τα προσόντα των διδασκόντων, όπως
αναφέρονται στα δικαιολογητικά 3 και 4.7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Υποβάλλεται στην περίπτωση νομικού προσώπου.
2. Υποβάλλεται στην περίπτωση Οργανισμού ή Επιχείρησης του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα.
3. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του

ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι
ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ".

4. Τα δικαιολογητικά (3) έως και (7) αφορούν το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής.
5. Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που
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έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα
κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία εκδόσεώς τους.

6. Από τα δικαιολογητικά (8) και (9) θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 150 μ2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 100 μ2 για
τους υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον
αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους.

7. Υποβάλλεται σε περίπτωση που η σχολή διαθέτει διδακτικό προσωπικό πέραν του Διευθυντή.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90)  ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια
έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την
οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:   Δεν προβλέπεται καταβολή οικονομικού αντιτίμου.            
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή
Επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται
και η επαγγελματική κατάρτιση

2. Άδεια λειτουργίας χορηγείται μετά την υποβολή όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την
διενέργεια αυτοψίας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΑ 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β’) όπως ισχύει
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 5

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
 (5) Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………….. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης (1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος
Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισοτίμου και αναγνωρισμένης
σχολής της αλλοδαπής, νομικών ή πολιτικών ή
οικονομικών επιστημών ή μηχανολόγων μηχανικών
ή πολιτικών μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών
ή ναυπηγών μηχανικών, για τον υπεύθυνο
Διευθυντή Σπουδών 1, 2 

2. Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης3 √
4. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία
αλληλογραφίας – επικοινωνίας του προτεινόμενου
Διευθυντή Σπουδών 4

5. Αποδεικτικά ειδικών γνώσεων σε θέματα
μεταφορών ή / και στο κοινοτικό δίκαιο για τις
οδικές μεταφορές ή / και επιμόρφωση ή
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ή
ειδικότερα εκπαίδευσης ενηλίκων 5

Β)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
6. Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή
ίδρυσης του νομικού προσώπου, από το οποίο
πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού
προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση
οδικών μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή
και τα δύο) με την ίδρυση και λειτουργία σχολής
ΣΕΚΑΜ 6

7. Αντίγραφο του ιδρυτικού νόμου του φορέα (ή
άλλης ιδρυτικής πράξης), από όπου πρέπει να
προκύπτει ότι στις δραστηριότητές του
περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση
μεταφορέων 7

8. Κάτοψη των προτεινόμενου χώρου λειτουργίας
της σχολής υπογεγραμμένη & σφραγισμένη από
πολιτικό μηχανικό 8

9. Συμφωνητικό μίσθωσης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
του χώρου στέγασης της Σχολής
10. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής
Υπηρεσίας ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης
11. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία
12.Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού
προσωπικού της σχολής στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών των διδασκόντων 9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο
είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ.

2. Τα δικαιολογητικά (1) έως και (5) αφορούν το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής,
εκτός από την περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, οπότε και αφορούν τον ίδιο τον
αιτούντα.

3. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών ατόμου ο οποίος έχει καταδικαστεί
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τελεσίδικα κατά την προ της αίτησης δεκαετία για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
Συγκρότηση ή ένταξη σε μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία
παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων,
δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια,
αποπλάνηση παιδιών, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία,
εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κοπή, υπεξαίρεση,
εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών,
παράβαση των διατάξεων του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών, λιποταξία, παράνομη απασχόληση
εργαζομένων. Το κώλυμα παύει να υφίσταται αν ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής ή αν ο
καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρους ή αν χαρίστηκε η ποινή ή αν ήρθησαν οι νόμιμες συνέπειες
ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί.
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που
έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης
δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα
κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από
την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

4. Δεν ορίζεται συγκεκριμένος τύπος βιογραφικού σημειώματος.
5. Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα αποδεικτικά γνώσεων ή εμπειρίας αλλά τα προσκομιζόμενα

λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από την εκδίδουσα αρχή.
6. Υποβάλλεται στην περίπτωση νομικού προσώπου ή Οργανισμού ή Ομοσπονδίας κατά

περίπτωση.
7. Υποβάλλεται στην περίπτωση Οργανισμού ή Επιχείρησης του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα.
8. Από τα δικαιολογητικά (8) και (9) θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων

Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 100 m2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και για τους
υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον
αίθουσες ελάχιστης επιφάνειας 25 m2 κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία τουλάχιστον 9 m2,
χώρο για διαλείμματα τουλάχιστον 25 m2 και δύο (2) τουλάχιστον τουαλέτες. Η αναλογούσα
επιφάνεια ανά εκπαιδευόμενο ικανοποιεί τη σχέση 1,5 m2 / άτομο για κάθε αίθουσα διδασκαλίας
και 0,75 m2 / άτομο για το χώρο διαλειμμάτων.

9. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένης ισοτίμου και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής. Έχει εφαρμογή η ως άνω
παρατήρηση 1.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90)  ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια
έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την
οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:   Δεν προβλέπεται καταβολή οικονομικού αντιτίμου.            

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-06)
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1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις
του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική
κατάρτιση

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΑ Β/31367/2483 (ΦΕΚ 968/Β/15-6-2007) όπως ισχύει
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Προτεινόμενος Διευθυντής Σπουδών της ΣΕΚΑΜ είναι5……………….…………….………………………
του …………………………………………………., βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία του οποίου
επισυνάπτεται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΣΕΚΑΜ.

Ο ως άνω Διευθυντής Σπουδών δεν έχει οριστεί ως Διευθυντής Σπουδών σε άλλη ΣΕΚΑΜ.

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον / την πιο πάνω αναφερόμενο / -η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(5) Συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Έγκριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων
εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR» 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί
πιστοποίησης του Φορέα για τον έλεγχο δοχείων
πίεσης

2. Το ισχύον πιστοποιητικό του Εθνικού
Συστήματος Διαπίστευσης ΑΕ ή άλλου φορέα
διαπίστευσης κράτους μέλους της ΕΕ(1) και το
ΕΠΕΔ, που συνοδεύει αυτό για διαπίστευση του
φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17020 

3. Δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας του
φορέα με πιστοποιημένο (-ους)
πραγματογνώμονα (-ες)

4.Σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο
από Δ.Ο.Υ.) μεταξύ του ιδιοκτήτη του
συγκεκριμένου χώρου και του φορέα, στην οποία
θα αναφέρεται ότι o συγκεκριμένος και
οριοθετημένος χώρος μισθώνεται για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίου ελέγχων οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)(2)

5. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του
εξουσιοδοτημένου και του υπό εξουσιοδότηση
φορέα(3)

6. Σκαρίφημα του χώρου με διαστάσεις, που θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον τους στεγασμένους
χώρους, (χώρους ελιγμών – αναμονής
οχημάτων, κυκλοφοριακή σύνδεση με το
υπάρχον οδικό δίκτυο)

7. Οδοιπορικό ή τοπογραφικό διάγραμμα της
ευρύτερης περιοχής

8. Δήλωση ότι το εργαστήριο διαθέτει τον
εξοπλισμό για τους ελέγχους οχημάτων κατά
ADR

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Σύμφωνα με το άρθ. 2 της Υ.Α. 32591/3257/2001 /Β΄703.
2) Τα δικαιολογητικά (4) – (8) αφορούν το εργαστήριο ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων

εμπορευμάτων. υποβάλλει ο υπεύθυνος του φορέα όταν ο εξουσιοδοτημένος φορέας διαθέτει
εργαστήριο σε ενοικιασμένο χώρο

3) Υποβάλλεται, όταν ο προς εξουσιοδότηση φορέας δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο εργαστήριο
αλλά συνεργάζεται με εργαστήριο που ανήκει σε άλλον εξουσιοδοτημένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. φορέα
ελέγχου ADR 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
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      ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και
η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης
διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς
την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ: Δεν προβλέπεται τέλος για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης του Φορέα Ελέγχου

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Μορφή φορέα

Επιστημονικά εργαστήρια των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ ή

άλλων παρεμφερούς ειδικότητας τμημάτων ή φορέων ιδρυόμενων από τα ως άνω τμήματα για το

σκοπό αυτό ή νομικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον

έλεγχο δοχείων πίεσης και έχουν ως σκοπό τον έλεγχο oχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων

εμπορευμάτων.

2. Διαπίστευση Φορέα

Διαπίστευση του φορέα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο φορέα

διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόψη διαπίστευση θα γίνει σύμφωνα

με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και θα αφορά την πιστοποίηση της διαχείρισης του

συστήματος της ποιότητας και αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας του φορέα

3. Διαθεσιμότητα του Φορέα σε πιστοποιημένους πραγματογνώμονες ADR 

4. Διαθεσιμότητα τεχνικά ικανού εργαστηρίου Κάθε φορέας ελέγχου ADR πρέπει να διαθέτει ή να

συνεργάζεται με διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που θα ορισθεί από αυτό, εργαστήριο

για τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΥΑ 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β’) όπως τροποποιημένη ισχύει
2. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 77678/9146/11-12-2001, Φ.105/45783/5976/6-8-2002, 

Φ.105/16340/1814/16-3-2004, Φ.105/33447/3602/4-6-2004, Φ.105/16048/2109/30-3-2010, 
έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και
Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………….. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α)Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής
οδηγών
1 Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι
πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης
3. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με
υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι
προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02
4. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της
νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.
5.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου
30,00 € 1

Β)Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής
οδηγών
6. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι
εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα.
7. Απλό φωτοαντίγραφο καταστατικού του
νομικού προσώπου.
8. Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών
κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της
σχολής θεωρημένα από την Υπηρεσία
Μεταφορών κι Επικοινωνιών που εξέδωσε τις
άδειες κυκλοφορίας
9. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο
ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή
των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το
νομικό πρόσωπο.

√
10. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου
60,00 €1

Γ) Έκδοση άδειας λειτουργίας
υποκαταστήματος σχολής οδηγών
1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από
τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι το
παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά
μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
10, του π.δ. 208/02.  
2. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο
ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή
των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το
νομικό πρόσωπο

√
3. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, και
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας
από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για
χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση
του για τον συγκεκριμένο σκοπό
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4. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με
υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις
προβλεπόμενες απαιτήσεις
5. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της
νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου
60,00 € 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόμενης κάθε φορά σχετικής κ.υ.α.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

     5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν
απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος
δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του
ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την
έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ
44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η
αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην
τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει
υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:

1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών 30,00 € 
2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών 60,00 € 
3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών 60,00 € 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Υπογραφή)

1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».



39146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών : 
α. Για τα φυσικά πρόσωπα:
α1. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
α2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών
χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα
κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
α3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) 
τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.
Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β`
526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ.43206/6028/2008 (B΄1541) και κάθε φορά ισχύει

β. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού):  
β1. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου.
β2. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) 
τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών
χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα
κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
β3. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), 
τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως
εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.

- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
υποκαταστήματος σχολής οδηγών είναι οι ίδιες που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία
σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)
2. π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)
3. κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)
4. Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 
(B΄1541)
5. ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας
οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας
άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών1

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του π.δ.208/02.2

√

3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης
που χορηγεί ο Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)3

4. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου4 : 
    - Για την έκδοση άδειας εκπαιδευτή 30,00 € 
    -Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή
30,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208/ 2002, Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων με την τροποποίηση του π.δ. 337/2003/ ΑΡΘΡΟ 3ο
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή: «2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα
που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.»

2) Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα
καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου
δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι
δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους

3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208/ 2002, Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων με την τροποποίηση του π.δ. 337/2003/ «ΑΡΘΡΟ 5ο,
Εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτών - Χορήγηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών : 
«Εκπαιδευτικός φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων
εκπαιδευτών για την απόκτηση "Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων οδηγών", επιπέδου
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ορίζεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).» 

4) Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόμενης κάθε φορά σχετικής κ.υ.α.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

     5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να
απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς
τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της
ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ
32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την
αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).



39150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΟΣΤΟΣ:
- Για την έκδοση άδειας εκπαιδευτή 30,00 € 
- Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή 30,00 €

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39151

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν είμαι υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ, και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 
του Ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει
β) δεν ανήκω στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 
(Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) δεν είμαι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)



39152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών.
β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο προβλέπεται από το
άρθρο 5 του π.δ.208/02.
γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία,
παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο
πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των
δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) 
μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή
κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για
τα αυτοκίνητα γενικά.
δ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών.
ε. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του
Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και συνταξιούχοι αυτών.
Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει
άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε
από τις προϋποθέσεις , ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και
επαναχορηγείται εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε.
Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του,
την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ.Ε.) σε κάθε περίπτωση που παύει
να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)
2.π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)
3.κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)
4. ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39153

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



39154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε
από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε Ελληνική»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39155

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας
οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις
του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του π.δ.208/021.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του π.δ.208/02.2

√

4. Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή,
επικυρωμένο, για τη γνησιότητα του
περιεχομένου του από την αρμόδια αρχή3.
5. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου4:

 - Για την χορήγηση της άδειας εκπαιδευτή
30,00 € 
- Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή
30,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208/ 2002, Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων

Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων με την τροποποίηση του π.δ. 337/2003/ ΑΡΘΡΟ 3ο
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή: «2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.» 

2) Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου
δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία εκδόσεώς τους.

3) Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή περιέρχεται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από
αλληλογραφία της υπηρεσίας αυτής με το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης. Όσα έγγραφα έχουν εκδοθεί από αρχές ξένου κράτους
προσκομίζονται σε απλή μετάφραση.

4) Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόμενης κάθε φορά σχετικής κ.υ.α.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

     5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την
εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του
ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια    έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την
έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ
44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η
αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην
τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει
υποβληθεί η αίτησή του.



39156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΟΣΤΟΣ:
- Για την χορήγηση της άδειας εκπαιδευτή 30,00 € 
- Για την έκδοση αντιγράφου άδειας εκπαιδευτή 30,00 €

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39157

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν είμαι υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ, και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 
του Ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει
β) δεν ανήκω στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 
(Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) δεν είμαι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)
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1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών.
β. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία,
παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο
πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των
δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) 
μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή
κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για
τα αυτοκίνητα γενικά.
γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών.
δ. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του
Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και συνταξιούχοι αυτών.
Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει
άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε
από τις προϋποθέσεις , ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και
επαναχορηγείται εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε.
Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του,
την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε κάθε περίπτωση που παύει να
πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)
2.π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003)
3.κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)
4. και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………………….. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ)
1. Για φυσικά πρόσωπα/ Ομόρρυθμες
Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες
(Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Συνεταιρισμούς που ιδρύουν ΙΚΤΕΟ
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986,στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή
κατοχή του γηπέδου, στην επιφάνεια του οποίου
ζητείται η ίδρυση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 1

2.Για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.ΤΕ.Ο.
Καταστατικό και νομιμοποιητικά έγγραφα και
στοιχεία που αφορούν τη σύσταση της εταιρείας
3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε τρία
αντίτυπα, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο
υπεύθυνο μηχανικό και θεωρημένο από την κατά
τόπους αρμόδια πολεοδομική αρχή2

4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-
εξόδου από την κατά τόπους αρμόδια για την
οδό Τεχνική υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και
εκτός οικισμών ιδρυόμενα ΙΚΤΕΟ3

5. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία
αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του
ΙΚΤΕΟ, η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στο Ι.Κ.ΤΕ.Ο. από
την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις
απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής
6. Σχέδιο γενικής διάταξης του ΙΚΤΕΟ υπό
κλίμακα 1:200 ή 1:1004.
7. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του
ΙΚΤΕΟ με όλα τα μηχανήματα5 και δύο
χαρακτηριστικές τομές των παραπάνω κτιρίων,
σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να
αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του
κτιρίου ελέγχων
8. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
ΙΚΤΕΟ6

9. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του
κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε
τρία αντίτυπα.7
10. Μελέτη εγκατάστασης αυτομάτων γραμμών
ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του ΙΚΤΕΟ
σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά
νόμο υπεύθυνο Μηχανικό8

11. Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για
Δίκυκλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα σε
τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά
νόμο υπεύθυνο Μηχανικό9

12. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου10 : 
      1.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων,
Βαρέων Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 12.000 ευρώ
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      2.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών και Βαρέων
Οχημάτων: 10.000 ευρώ
      3.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων και
ΜΟΤΟ: 6.000 ευρώ
      4.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων και
ΜΟΤΟ: 8.000 ευρώ
      5.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων:
5.000 ευρώ
      6.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ ΜΟΤΟ: 2.500 ευρώ
      7.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων:
7.500 ευρώ

Β) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ)
13.Για φυσικά πρόσωπα/ Ομόρρυθμες
Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες
(Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Συνεταιρισμούς που ιδρύουν ΙΚΤΕΟ
Α) Σε περίπτωση κυριότητας του ακινήτου:
Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου επί
του οποίου θα κατασκευαστεί το Ι.Κ.ΤΕ.Ο.
Β) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου:
Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου

Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,1
14.Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την
αρμόδια πολεοδομική αρχή για τη σύνδεση του
ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.11

15.Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του ν. 1599/1986, αρμοδίου τεχνικού, ότι η
κατασκευή του ΙΚΤΕΟ και ειδικότερα οι κτιριακές,
οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές ειδικές
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της
εγκατάστασης των αυτόματων γραμμών και του
αναγκαίου εξοπλισμού, έγιναν σύμφωνα με την
οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα
σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που
υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της
άδειας ίδρυσης
16. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
17. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του ν. 1599/1986, του αντίστοιχου εγκαταστάτη,
ότι το σύστημα μηχανογράφησης του ΙΚΤΕΟ
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που
προβλέπονται στην Υ.Α. αριθμ.
58413/7516/2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄1350), όπως κάθε
φορά ισχύει.
18. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του ΙΚΤΕΟ ως
προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο,
από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο
φορέα διαπίστευσης κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου
Τύπου Α' σύμφωνα με το αντίστοιχο
Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/IEC 17020.12
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19. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία
να αναφέρεται η στελέχωση του ΙΚΤΕΟ με το
αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι
σχετικοί τίτλοι σπουδών και οι αριθμοί των
πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
στο ελεγκτικό προσωπικό13.

20. Βεβαίωση από την κατά τόπους αρμόδια για
την οδό υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των
εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-
εξόδου
21. Φωτογραφίες έγχρωμες όλων των χώρων και
εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόμενες
από κατάλληλες επεξηγήσεις, εφόσον δεν είναι
απαραίτητη η αυτοψία των εγκαταστάσεων κατά
την κρίση της αδειοδοτούσας Υπηρεσίας σε
περιπτώσεις προσθήκης ή αφαίρεσης αυτόματης
γραμμής καθώς και προσθήκης κτιριακών ή
άλλων εγκαταστάσεων.
22. Πρωτότυπο υπόδειγμα προς έγκριση του
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) που θα
χρησιμοποιεί το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., το οποίο πρέπει να
είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Βλέπε το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με τα σχετικά τυποποιημένα κείμενα.
2) Στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη

νομοθεσία για την εν γένει διαμόρφωση του ΙΚΤΕΟ, καθώς και οι περιμετρικές ζώνες των 100 και 150 μέτρων από τα όρια του
οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση, που θα καταλάβει το ΙΚΤΕΟ. Επίσης, αναγράφονται και
όλα τα λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου
34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/A'), όπως ισχύει κάθε φορά.
Αντί της θεώρησης από την αρμόδια κατά τόπους πολεοδομική αρχή μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την
ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ίδρυση ΙΚΤΕΟ. Εναλλακτικά, η άδεια
ίδρυσης ΙΚΤΕΟ χορηγείται και με την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση,
αλλά στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρημένο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια και το oποίο, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που
υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’)
4) Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή ή το όριο του γηπέδου, κατά περίπτωση, το κτίριο και η

γενική διάταξη του ΙΚΤΕΟ, οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των
οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο ΙΚΤΕΟ
(κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες διατάξεις «εισόδου-εξόδου»), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις
εισόδους-εξόδους του ΙΚΤΕΟ όσο και μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες
απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές-προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποια άλλου είδους
σήμανση απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών

5) Περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 4 και 5 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’) 
6) Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύματα, φωτισμός, τροφοδοσία

μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/στεγανή διάταξη), εξαερισμός, που αφορά
στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα
χώρο του ΙΚΤΕΟ

7) Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέδια: (i) Ηλεκτρολογικά – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων – Φωτισμού Ισχυρών και
Ασθενών Ρευμάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά – Γενική Διάταξη – Εξωτερικά Δίκτυα και Φωτισμός, (iii) Αποχέτευση – Κάτοψη Κτιρίου
Ελέγχων και (iv) Εξαερισμού – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών

8) Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων.

9) Η μελέτη μέτρησης θορύβου περιλαμβάνει τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία των ελέγχων

10) Το παράβολο υπέρ Δημοσίου καθορίζεται κάθε φορά με κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων του άρθρου 36, εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α’). 

11) Εάν το τοπογραφικό διάγραμμα υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, τότε
υποβάλλεται μαζί με την οικοδομική άδεια και το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο πρέπει να είναι ίδιο με αυτό
που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.

12) Αντί του παραπάνω πιστοποιητικού το ΚΤΕΟ δύναται να υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης από το
φορέα διαπίστευσης ή βεβαίωση του φορέα αυτού ότι υποβλήθηκε σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό
διαπίστευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας το αργότερο εντός έξι (6) 
μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αλλιώς αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

13) Εντός 10 ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του
προσωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Αν ο υπεύθυνος
λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ ή ο υπεύθυνος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή, για περίπτωση
ανώνυμης εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η εν λόγω σχέση.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

     5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων
δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την
εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου
έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.
3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής
έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του
ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά
της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:
Παράβολο υπέρ δημοσίου ως ακολούθως:
1.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων, Βαρέων Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 12.000 ευρώ
2.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών και Βαρέων Οχημάτων: 10.000 ευρώ
3.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 6.000 ευρώ
4.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 8.000 ευρώ
5.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχημάτων: 5.000 ευρώ
6.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ ΜΟΤΟ: 2.500 ευρώ
7.Για ίδρυση ΙΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων: 7.500 ευρώ
Επίσης, τα ΙΚΤΕΟ αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό 10% από το καταβαλλόμενο, από τους
ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθαρό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τον περιοδικό τεχνικό
έλεγχο

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Είμαι κύριος / κάτοχος / μισθωτής* του γηπέδου στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση του
ΙΚΤΕΟ σύμφωνα με
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….** 
*(διαγράφεται ό, τι δεν αφορά τον ενδιαφερόμενο)
**(αναγράφεται ο σχετικός τίτλος κυριότητας, κατοχής ή μίσθωσης αντίστοιχα)

                         (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άρθρα 34, 36, 37, 38 και 39 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α'),  
2. άρθρο 16 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ40/Α’),
3. άρθρα 7 και 8 της υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’)όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. υ.α.
7265/957/2011 (ΦΕΚ Β΄247)
4. κ.υ.α. 51067/6222/2009 (2108/Β’)
5. κ.υ.α. 16085Φ.700.1/24-3-2009 (ΦΕΚ 770/Β’)
6. ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α’)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Αντίγραφο πτυχίου, απολυτηρίου ή βεβαίωσης
εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ή
ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε . , πρωτότυπο
ή επικυρωμένο από αρμόδια αρχή1 .  

2.Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες

3.Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Παράβολο 15 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα
κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα
ιδρύματα της ΕΕ"

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ :   Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει
την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι
το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση
αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του
3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 

     ΚΟΣΤΟΣ  : Παράβολο 15 ευρώ           

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 16 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, να
μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'),
2.Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'),
3.Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίμων»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για την Άδεια Ίδρυσης  : 
1.Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το
δικαίωμα χρήσης του γηπέδου, του προς ίδρυση
πρατηρίου, ήτοι:

Απλό αντίγραφο Συμβολαίου Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερόμενου1

2.Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 
για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 
μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση
πρατηρίου σε 5 αντίτυπα.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή Μηχανικού στην οποία
αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται ή ίδρυση πρατηρίου
υγρών καυσίμων στην περιοχή και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06). 
4.Σχέδιο Γενικής Διάταξης και Κυκλοφοριακής σύνδεσης σε
κλίμακα 1:200 ή 1:500, σε 4 αντίτυπα.
5.Σχέδιο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε
κατάλληλη κλίμακα (σε 4 αντίτυπα).

6.Σχέδιο Λεπτομερειών (κατόψεις – τομές) σε κλίμακα 1:50 
ή 1:20 ή άλλη κλίμακα, εφ’ όσον απαιτείται , σε 4 αντίτυπα.

7.Τεχνική Έκθεση (σε 3 αντίτυπα).
8.Έγκριση Κυκλοφοριακής σύνδεσης2

9. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων3

10.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € 
11.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή
διανομέα (συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4).

12.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε
εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον
υπάρχει).

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας : 
13.Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να
αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα
με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι
οι όροι των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ.Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81,  
του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

14..Βεβαίωση από την κατά τόπους αρμόδια για την οδό
Υπηρεσία ότι οι εργασίες Απότμησης ή Υποβιβασμού
Πεζοδρομίου έχουν κατασκευαστεί καλώς

15.Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας (χορηγείται από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία).
 16.Άδεια οικοδομής4.

17.Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές
δεξαμενή/ές (Αν υπάρχουν).

18.Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή των Αντλιών
(ΑΤΕΧ). 

19. Πιστοποιητικό ελέγχου μεταλλικών δεξαμενών

20.Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή της συνθετικής
μεμβράνης
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21.Βεβαίωση Εταιρίας Ύδρευσης (εάν στο πρατήριο
υπάρχει πλυντήριο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.
2.Εκδίδεται από την κατά τόπους αρμόδια για την οδό υπηρεσία.
3.Χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

   5. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει
σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-
2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση
από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ
44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η
διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της
παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

     1.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € 

   2.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα
(συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4) 

  3.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή
και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει).

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι5:

.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων6

        (Υπογραφή)

  (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269  
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται
όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών».
 (5) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου ένα από τα ακόλουθα κείμενα:

Α) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο:
«Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του ιδιόκτητου ακινήτου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνυποβαλλόμενο υπ’
αριθμ____ συμβόλαιο Ιδιοκτησίας, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων »
Β) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο μισθωτής του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο:

 «Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του μισθωμένου ακινήτου, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.»
6) Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της
εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων.
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1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1.Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου
2.Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με
το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου
3.Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
4.Να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους του Ν. 1650/ 86 
5.Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), Π.Δ.
1224/81 και του Π.Δ. 143/89.Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:
6.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
13 του Π.Δ. 118 ( ΦΕΚ Α119/16-6-06), και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
7.Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων
8.Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων
2.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι
σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του
πρατηρίου.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 1224/1981 και Β.Δ 465/1970, και Π.Δ. 595/1984
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



39178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 1. Αντίγραφο πτυχίου, ή ισότιμου τίτλου σπουδών από
χώρα της Ε.Ε , πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια
αρχή.1

2.Tρεις (3)πρόσφατες φωτογραφίες

3.Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Παράβολο 15 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα

κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα
ιδρύματα της ΕΕ"

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την
άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι
το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση
αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του
3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 

      ΚΟΣΤΟΣ  : Παράβολο 15 ευρώ           

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39179

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο δίπλωμα/πτυχίο, να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'),
2.Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'),
3.Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')



39180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39181

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



39182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, ή ισότιμου
τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε . , 
πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια
αρχή1.

2. Τρεις (3)πρόσφατες φωτογραφίες

3. Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας2

5. Παράβολο 15 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του

ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι
ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ"

2. Για πτυχιούχους αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης Σχολής Ηλεκτρονικών, κατόχους αδείας
ραδιοηλεκτρολόγου Β΄, με πενταετή προϋπηρεσία.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ :   Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει
την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι
το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση
αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του
3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     ΚΟΣΤΟΣ  : Παράβολο 15 ευρώ           

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39183

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο δίπλωμα/πτυχίο, επιτυχία στις εξετάσεις (όπου απαιτείται) , 
βεβαίωση προϋπηρεσίας ως ραδιοηλεκτρολόγος Β΄ (όπου απαιτείται) , να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή
Ενότητα της χώρας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'),
2.Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'),
3.Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')



39184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39185

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α-Β-Γ
κατηγορίας*»
*Επιλέξτε αναλόγως βάζοντας σε κύκλο

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



39186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Εφόσον γίνει δεκτή από την αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών κι Επικοινωνιών η αναγγελία του
ενδιαφερομένου για την έναρξη άσκησης του
επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρολόγου, κατατίθενται:
1.Tρεις (3)πρόσφατες φωτογραφίες

2.Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Παράβολο 18 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και
η άδεια    έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης
διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς
την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

     ΚΟΣΤΟΣ  : Παράβολο 18 ευρώ           

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39187

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

            (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο /η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να διαθέτει την αντίστοιχη για κάθε περίπτωση άδεια άσκησης επαγγέλματος
Ραδιοηλεκτρολόγου και να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'),
2.Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'),
3.Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')



39188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39189

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος:  «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



39190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο
πτυχίου/απολυτηρίου/βεβαίωσης σπουδών ή
αντίστοιχου φορέα της Ε.Ε. Αντίγραφο πτυχίου, ή
ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε , 
πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια αρχή1

.
2.Τρεις (3)πρόσφατες φωτογραφίες

3. Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας2

5. Παράβολο 15 ευρώ           

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή
αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με
τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ.

2.α) Για τους πτυχιούχους του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή κατόχους ισοτίμου τίτλου σπουδών απαιτούνται 200 ημερομίσθια ως
βοηθού Ραδιοτεχνίτη.

β) Για τους πτυχιούχους Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών των
Ειδικοτήτων: «Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών
και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»,
«Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή ισοτίμων πτυχίων με τα ανωτέρω απαιτούνται 400 ημερομίσθια ως
βοηθού Ραδιοτεχνίτη.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την
άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι
το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).  Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση
αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του
3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     ΚΟΣΤΟΣ  : Παράβολο 15 ευρώ           

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39191

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

          (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, επιτυχία στις
εξετάσεις (όπου απαιτείται), θεωρημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθός ραδιοτεχνίτη (όπου απαιτείται), να μην έχει καταθέσει
αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'),
2.Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'),
3.Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')



39192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39193

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σταθμού
αυτοκινήτων»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΗΤΑΣ………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για την Άδεια Ίδρυσης        :

1.Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου1

2.Βεβαίωση χρήσης γης από τον οικείο Δήμο

3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης κατάθεσης μελέτης
περιβάλλοντος- κατά περίπτωση- εφόσον υπάρχει
εγκατεστημένο πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή η
χωρητικότητά του είναι μεγαλύτερη από 200 θέσεις

4.Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα
100 μ. σε τρία αντίγραφα
5.Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων
στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων
κυκλοφορίας σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 

6.Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 
7.Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50

8.Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα

9.Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 
αντίγραφα, εφόσον είναι υπόγειοι όροφοι

10.Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών
στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης
εστίας πυρός (σε νεοαναγειρόμενο κτίριο)

11.Βεβαίωση αρμόδιας Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ) για
σταθμούς μεγάλου μεγέθους 2

12. Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 
€ για πολυώροφους

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας

1.Άδεια οικοδομής από την οικεία Πολεοδομία

2.Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας3

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά
νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν
αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των
εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας
ίδρυσης και του Π.Δ/τος 455/76 

4. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά
τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.
2. Η κατηγοριοποίηση με βάση την έκταση γίνεται από το Π.Δ. 455/1976. 
3. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας σε αυτό το στάδιο.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
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ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια
έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την
οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ:       Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους
         

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν έχω καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων . 
2. Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου.

            (Υπογραφή)

   (1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίου στάθμευσης από τις χρήσεις γης (πολεοδομία)

2.Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού

3.Να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους του Ν. 1650/86 

4.Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό
σήμερα ισχύει.

5.Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα
χρησιμοποίησης αυτού.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 455/76 

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής
οχημάτων»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
…………………………………..

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για την Άδεια Ίδρυσης        :

1.Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα1.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος την άδεια και
του Διπλ/χου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία
να βεβαιώνεται ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το
συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν
απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι
αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88. 

3.Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην
κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της μελέτης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
4.Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία
αντίτυπα2

5.Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά
νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει
να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι
εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.
6.Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης3

7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διπλ/χου
Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος
συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που
καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 ή από άλλες
σχετικές διατάξεις.
8.Ειδικότερα για τα συνεργεία - φανοποιεία
Υποβάλλεται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο
Μηχανολόγο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη
κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη
στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του
συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - 
αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά
και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του
Π.Δ. 1180/81. 
9.Μελέτη σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο
Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των
μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής
νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου.

10.Ειδικότερα για τα βαφεία:
Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο
Μηχανικό, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα
αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι
επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα
ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/85.  
11.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό
της πολυκατοικίας ή ίδρυση και λειτουργία συνεργείου.

12.Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €. 

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας : 

1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του
επιβλέψαντος μηχανικού, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι
εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και
ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι
περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.
2.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος
του4.
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3.Άδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την
κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα
του κτιρίου.
Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή
αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την
οικεία Πολεοδομική Αρχή5.
4.Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής
αυτοκινήτων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι
κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας, τότε
προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του
συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας
Πρόσληψης ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του
συνεργείου.
5.Στην αδειοδότηση συνεργείων βαφής και αμαξωμάτων,
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης Κ.Ε.Κ. στο όνομα του
έχοντος την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
6.Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την κατά
τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, το σχεδιάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο

από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως προς το ότι
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό.

2. Τα σχέδια κατατίθενται σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των
επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τις
διαστάσεις τους (πλάτος, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λπ.), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την
ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης
δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή, όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των
χώρων, η κλίση που πρέπει να έχουν οι ράμπες και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος
χώρου.

3. Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία. Εκδίδεται από την κατά
τόπους αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσία (δήμο, περιφέρεια ή ιδιωτική κοινοπραξία).

4. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε
με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή).

5. Η υποβολή αναθεωρημένης άδειας δεν απαιτείται σε περίπτωση Η (εμπορική), Ι  (βιομηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ
(αποθήκευση).

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

       ΧΡΟΝΟΣ :   Έως ενενήντα (90)   ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην
αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και
η άδεια    έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην
προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης
διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς
την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €   (ΓΙΑΤΗΝΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ)

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



39202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

          (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39203

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης

2.Να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους του Ν. 1650/ 86 

3.Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών

χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88 όπως αυτό ισχύει

σήμερα

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Να υπάρχει ισχύουσα άδεια ίδρυσης ή παράτασης αυτής

2.Από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται να προκύπτει ότι το συνεργείο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα

εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού 4.Να πληρούνται οι αποστάσεις

ασφαλείας του άρθρου 1 του Π.Δ.78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 78/88



39204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39205

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP (Σταθμοί Ελέγχου ATP, 
Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   



39206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για τους Σταθμούς Ελέγχου ATP

1. Παραστατικά στοιχεία της δημιουργίας στην Ελληνική
Επικράτεια των εγκαταστάσεων του σταθμού ελέγχου

2. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του ΕΣΥΔ σύμφωνα με το
πρότυπο ELOT IEN ISO/IEC 17025 

3. Δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας με
πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες (πραγματογνώμονες)
ΑΤΡ

Β. Για τους Εμπειρογνώμονες ATP

1.Παραστατικό στοιχείο ότι το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο
ή ο Φορέας δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην
Ελληνική Επικράτεια

2.Παραστατικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της σχετικής
τεχνογνωσίας του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή του
Φορέα στο αντικείμενο ελέγχου

3.Πιστοποιητικό διαπίστευσης του ΕΣΥΔ σύμφωνα με το
πρότυπο ELOT IEN ISO/IEC 17020 

4.Παραστατικά στοιχεία της δημιουργίας στην Ελληνική
Επικράτεια κατάλληλων εγκαταστάσεων που πληρούν τις
απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης ELOT IEN ISO/IEC 
17020 στις οποίες θα διενεργούνται οι έλεγχοι που
προβλέπονται στις παραγράφους 29 και 49 του
Προσαρτήματος 2, του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας ΑΤΡ
του σταθμού ελέγχου

5.Δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας με
πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες (πραγματογνώμονες)
ΑΤΡ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως 50 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ:     Δεν προβλέπεται τέλος για την έκδοση της απόφασης εξουσιοδότησης.
        

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39207

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι5:

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
εκπρόσωπος)
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(5) Δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου (το παρόν έντυπο)



39208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τους Σταθμούς Ελέγχου ATP
Διαθεσιμότητα στην Ελληνική Επικράτεια κατάλληλα εξοπλισμένων εγκαταστάσεων (σταθμού) για τη διενέργεια όλων των
προβλεπόμενων από τη Συμφωνία ΑΤΡ ελέγχων.

Διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025 
Διαθεσιμότητα σε πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες (πραγματογνώμονες) ΑΤΡ

Για τους Εμπειρογνώμονες ATP
Να είναι Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Συνεργάτες Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων που διαθέτουν
σχετική τεχνογνωσία στο αντικείμενο ελέγχου ή

Να είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες φορέων που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία στο αντικείμενο
Διαθεσιμότητα του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή του Φορέα στην Ελληνική Επικράτεια κατάλληλων εγκαταστάσεων που
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης ELOT IEN ISO/IEC 17020 στις οποίες θα διενεργούνται οι έλεγχοι που
προβλέπονται στις παραγράφους 29 και 49 του Προσαρτήματος 2, του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας ΑΤΡ.
Διαπίστευση από το Εθνικό Συστημα Διαπίστευσης  (ΕΣΥΔ) του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή του Φορέα σύμφωνα με τα
πρότυπο ELOT IEN ISO/IEC 17020  

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 του Ν. 2006/1992 (Α’ 11) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για
τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου
1970». 
Κ.Υ.Α. 54477/2598/30-9-2003 (Β’ 1399) «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον
ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου
1970, και τροποποιήθηκε και ισχύει την 15η Μαϊου 2003». 
ΥΑ Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ 1340/Β’) «Ρύθμιση θεμάτων για την έκδοση Πιστοποιητικού μετά τον περιοδικό ειδικό και
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων(ΑΤΡ) που διενεργούν διεθνείς μεταφορές – Διαδικασία
περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών
καυσίμων και αμιγώς υγραερίου»

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ…………………….. Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Α. Για την Άδεια Ίδρυσης

1.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου1

1.Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 
για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 
μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση
πρατηρίου, σε 6 αντίτυπα.

2. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία ότι το
οικόπεδο για την εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου είναι
εντός των θέσεων που καθορίζονται από το άρθρο 2 του
π.δ.595/84 όπως ισχύει.

3. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό
υπηρεσίας που θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου
στον οποίο θα ιδρυθεί το πρατήριο.
4. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του
κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και την
θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής
υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής
υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή και των αντλιών και
δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, το πλάτος
του ελεύθερου χώρου πρίν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη
διαμόρφωση του καθώς και τις λεπτομέρειες της
κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς καθώς και
τη σήμανση του κόμβου.
5. Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τεχνική περιγραφή του
συστήματος πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία
6. Τεχνική Περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή
1:50 που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου,
των δεξαμενών βενζίνης και των εγκαταστάσεων τους.
7. Τεχνική Έκθεση για όλες τις μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
8. Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα
όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και
γείωσης όλης γενικά της εγκατάστασης.
9.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € 

10.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία
παροχής βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής
υγραερίου (συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4

11.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε
εγκατάσταση Πλυντηρίου και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον
υπάρχει).

Β. Χορήγηση άδειας λειτουργίας : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται
ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι
του π.δ.595/1984 όπως ισχύει.

2. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό
Υπηρεσίας ότι οι εργασίες κατασκευής της κυκλοφοριακής
σύνδεσης εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια
4. Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας.

5. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας (χορηγείται από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία).
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6. Άδεια οικοδομής.
Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή
αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του
πρατηρίου.

7. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά
τόπους αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος

Γ. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια
λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο
παραχωρείται η εκμετάλλευση, αφού υποβάλει μαζί τα
ανωτέρω δικαιολογητικά και τα εξής:

1. Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 30€ 

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια
λειτουργίας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα
εκμετάλλευσης του ακινήτου.

3. Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου
μεταβίβασης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 1.Βλ. το συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 .Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΧΡΟΝΟΣ :  : Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για
την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια
έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη
περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). 
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί
αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την
οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

ΚΟΣΤΟΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

     1.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € 
2.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα
(συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4) 
3.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου
και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει).
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι

.
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..5

2) Δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων6

        (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η
7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών
κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη.
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(5) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου ένα από τα ακόλουθα κείμενα:

Α) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο:
«Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του ιδιόκτητου ακινήτου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνυποβαλλόμενο υπ’
αριθμ____ συμβόλαιο Ιδιοκτησίας, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων »
Β) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο μισθωτής του ακινήτου συμπληρώνει το ακόλουθο κείμενο:

 «Έχω το νόμιμο δικαίωμα χρήσεως του μισθωμένου ακινήτου, για ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.»
6) Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της
εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων.

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1.Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου
2.Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με
το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου
3.Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
4.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86 
5.Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση
πρατηρίου θα πρέπει:
6.Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία
πενταετία για νοθεία καυσίμων
7.Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού
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ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων
2.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι
σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του
πρατηρίου.

2.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 595/1984
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος : «Έκδοση προσωρινής/ οριστικής* άδειας λειτουργίας μικτής
επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων»

                                          
  *Διαγράφεται ανάλογα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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1. Καταστατικό επιχείρησης

2. Έγγραφο ορισμού του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης

3. Καταστάσεις με τους αριθμούς
πλαισίου και αριθμούς κυκλοφορίας
των οχημάτων που τυχόν διαθέτει η
επιχείρηση άνω των τεσσάρων (4) 
τόνων κατά περιοχή

4. Αντίγραφο καταστάσεως
προσωπικού θεωρημένο από το
Σ.ΕΠ.Ε
5. Αντίγραφο προγράμματος ωρών
εργασίας θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε.

6. Πίνακας με την κατανομή του
προσωπικού κατά περιοχή
δραστηριοποίησης της επιχείρησης
7. Κατάσταση με τις ακριβείς
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των
σταθμών παραμονής και
μεταφόρτωσης που διαθέτει η ίδια η
επιχείρηση

7α. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, συμφωνητικό
μίσθωσης του χώρου ή συμβόλαιο
ιδιοκτησίας

7β. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, τοπογραφικό
διάγραμμα υπογεγραμμένο από
μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής

7γ. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, κάτοψη των
χώρων υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη από μηχανικό με
δικαίωμα υπογραφής

8. Αντίγραφο της σύμβασης οδικής
βοήθειας που η επιχείρηση παραδίδει
στους συνδρομητές
9. Αντίγραφο της σύμβασης που
τυχόν έχει συναφθεί με ασφαλιστική
εταιρεία για την παροχή οδικής
βοήθειας στους ασφαλισμένους της
10. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου για
αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων
συνδρομητών της επιχείρησης
11. Αντίγραφα καταστάσεων των
συνεργατών της επιχείρησης, τα
οποία περιλαμβάνουν συνημμένα για
κάθε συνεργάτη τα δικαιολογητικά 11α
έως και 11ζ:

11α. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η
δραστηριότητα της οδικής βοήθειας
που παρέχεται στην περιοχή
δραστηριότητάς της είναι σύμφωνη
προς τις διατάξεις του νόμου 3651 
/2008 (ΦΕΚ 4 Α’), όπως ισχύει
11β. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
συνεργάτη

11γ. Καταστάσεις με τους αριθμούς
κυκλοφορίας των οχημάτων που
διαθέτουν άνω των τεσσάρων τόνων
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11δ. Αντίγραφα θεωρημένων
προγραμμάτων εργασίας από την
επιθεώρηση εργασίας

11ε. Κατάσταση με τις ακριβείς
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των
σταθμών παραμονής και
μεταφόρτωσης που διαθέτουν και
υπεύθυνη δήλωση ότι λειτουργούν
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου
3651/2008.

11στ. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι
των δικαιούχων συνδρομητών τους.

11ζ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης του νόμιμου
εκπροσώπου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για τα εγκλήματα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 13 του Νόμου 3651 /2008 
(ΦΕΚ 44 Α’), όπως ισχύει*

12. Αντίγραφο της σύμβασης
συνεργασίας με τους συνεργάτες
13. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης του νόμιμου
εκπροσώπου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για τα εγκλήματα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 13 του Ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 
Α’), όπως ισχύει*

√

14. Αντίγραφο της προσωρινής άδειας
λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής
βοήθειας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1 έως και 13. Για
την έκδοση οριστικής άδειας εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας που βρίσκεται σε ισχύ,
υποβάλλεται το δικαιολογητικό 14. Για την έκδοση οριστικής άδειας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής
άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της
(άρθρο 5 παρ. 7 Ν. 3651/2008), υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1 έως και 13. Για τα δικαιολογητικά 11α έως και
11ζ βεβαιώνεται η παραλαβή του δικαιολογητικού για όλους τους συνεργάτες της επιχείρησης που αναγράφονται
στην κατάσταση συνεργατών (δικαιολογητικό 11).

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν
να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη, όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη
δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα
ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
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Παρατήρηση:
Η παραλαβή της οριστικής άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο από την εκδούσα υπηρεσία με την έκδοση των οριστικών
αδειών κυκλοφορίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η άδεια χορηγείται εφ' όσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση,
απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία,
υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
2. Η έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα
της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας
της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 7 και 2 παράγραφος 4 του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’), άρθρο 13 του Νόμου 3897 / 2010 (ΦΕΚ 208 Α’)
Υ.Α. Α7/42961/3496/2008 (ΦΕΚ Β' 1632) 
Υ.Α. Α7/69835/5832/2008 9ΦΕΚ Β' 2592) 
Εγκύκλιος Α7/17375/1518/9-6-2008 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος : «Έκδοση προσωρινής/ οριστικής* άδειας λειτουργίας Συνεργάτη
οδικής βοήθειας οχημάτων»

*Διαγράφεται ανάλογα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ……………………… Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ:
Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Αριθ. Διαβατηρίου:* Αριθ. Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Υπηκοότητα:

Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax: E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(2)   (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ:

Τηλ: Fax: E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Έγγραφο ορισμού του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης

2. Καταστάσεις με τους αριθμούς
πλαισίου των οχημάτων που διαθέτει
ο συνεργάτης άνω των τεσσάρων (4) 
τόνων

3. Κατάσταση με τις ακριβείς
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των
σταθμών παραμονής και
μεταφόρτωσης

3α. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, συμφωνητικό
μίσθωσης του χώρου ή συμβόλαιο
ιδιοκτησίας

3β. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, τοπογραφικό
διάγραμμα υπογεγραμμένο από
μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής

3γ. Για κάθε σταθμό παραμονής
και μεταφόρτωσης, κάτοψη των
χώρων υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη από μηχανικό με
δικαίωμα υπογραφής

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
γενικής χρήσης του νόμιμου
εκπροσώπου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για τα εγκλήματα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 13 του Ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 
Α’), όπως ισχύει *

Χ

5. Αντίγραφο της προσωρινής άδειας
λειτουργίας συνεργάτη οδικής
βοήθειας
6. Αντίγραφο προγράμματος ωρών
εργασίας θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε.

7. Αντίγραφο καταστάσεως
προσωπικού θεωρημένο από το
Σ.ΕΠ.Ε
8. Πίνακας με την κατανομή του
προσωπικού κατά περιοχή
δραστηριοποίησης της επιχείρησης
9. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
των οχημάτων μικτού βάρους άνω
των 4 τόνων που διαθέτει ο
συνεργάτης
10. Αντίγραφο της σύμβασης
συνεργασίας που έχει συνάψει με μία
έως τρεις μικτές επιχειρήσεις
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δικαιολογητικά 1 έως 4 υποβάλλονται για έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας. Τα
δικαιολογητικά 5 έως 10 υποβάλλονται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας, εφ' όσον έχει προηγηθεί η
έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ (δικαιολογητικό 5). Για την έκδοση οριστικής άδειας
λειτουργίας όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας ή η προσωρινή άδεια λειτουργίας
που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν.
3651/2008), υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1 έως 4 και 6 έως 10. 

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν
να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη, όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη
δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά
περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί
παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα
ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
5 Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η παραλαβή της οριστικής άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο από την εκδούσα υπηρεσία με την έκδοση των οριστικών
αδειών κυκλοφορίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η άδεια χορηγείται εφ' όσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση,
απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία,
υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα
της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας
της, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 4 του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’), άρθρο 14 13 του Νόμου 3783 / 20093897 / 2010 (ΦΕΚ 136 208 Α’)
Υ.Α. Α7/42961/3496/2008 (ΦΕΚ Β' 1632) 
Υ.Α. Α7/69835/5832/2008 9ΦΕΚ Β' 2592) 
Εγκύκλιος Α7/17375/1518/9-6-2008 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 39229

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** 

Ο/Η …………………………………., του ………………, με αριθμό ταυτότητας …………..........................................………, 
νόμιμος εκπρόσωπος του Συνεργάτη Οδικής Βοήθειας Οχημάτων, με την επωνυμία
...............................................................………......................................................, δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599 / 1986 (3),τα ακόλουθα:

1. Η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχεται από την επιχείρηση είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.
3651/2008, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης της επιχείρησης λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3651 / 2008, 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης διαθέτουν τον εξοπλισμό του άρθρου 2 παράγραφος 13 του Ν. 3651/2008 
4. Η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν. 3651 / 2008, 

όπως ισχύει σήμερα.
5. Στην επιχείρηση απασχολείται κατά περιοχή, το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3651 / 

2008, όπως ισχύει σήμερα.
6. Το τεχνικό προσωπικό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 11 του Ν. 3651/2008 

**Η δήλωση με αριθμό 1 υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση. Οι δηλώσεις με αριθμούς 2, 3 και 4 υποβάλλονται για την προσωρινή άδεια
λειτουργίας. Οι δηλώσεις με αριθμούς 5 και 6 υποβάλλονται για την οριστική άδεια λειτουργίας, εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση
προσωρινής άδειας που βρίσκεται σε ισχύ. Διαγράφονται αναλόγως. Για την έκδοση οριστικής άδειας όταν δεν υπάρχει προηγούμενη
προσωρινή άδεια σε ισχύ υποβάλλονται όλες οι δηλώσεις.

(Υπογραφή)

Ημερομηνία:

1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η  7 
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
2)Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται
κπρόσωπος)
3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
εκπεραίωση της υπόθεσής μου.

4)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
ε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
φελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

                        

                                            



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υπηρεσία Υποβολής:

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο:

Αιτών: Όνομα: Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

   (υπογραφή)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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