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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 327
14 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Οικ.3900/555
Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υπο−
ψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
στην ελληνική επικράτεια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
3. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).
4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
6. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 3844 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−10)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις.»
7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’/27−6−2011) και ιδίως τα
άρθρα 2 και 3 αυτού.
8. Το Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄).
9. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ.1276
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11−06−1986)».
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30−8−2010)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο−
νομικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριό−
τητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλε−
ση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/ Α΄/3−5−2010)».
12. Την υπ’ αριθμ. Υ.ΑΠ./Φ.19.7/14/380 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιό−
τητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)−Ηλε−
κτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ
1561/Β΄/23−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ 261/Β΄/17−2−2011), αποφασίζουμε:
1. Πάροχοι υπηρεσιών ή Επιχειρήσεις νόμιμα εγκατε−
στημένες σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης δύνανται να παρέχουν στην ελληνική επικράτεια
προσωρινά τις υπηρεσίες
α) εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών, και
β) οδικής βοήθειας
χωρίς εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 3844/2010.
2. Η παροχή των υπηρεσιών α) εκπαίδευσης υποψη−
φίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, και β) οδι−
κής βοήθειας προϋποθέτει την υποβολή από τον πάροχο
της αντίστοιχης δήλωσης στην ελληνική γλώσσα, σύμ−
φωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα:
1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ− «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟ−
ΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Άρθρο 17
Ν. 3844/2010)»
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ− «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑ−
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (Άρθρο
17 Ν. 3844/2010)»
3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ− «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟ−
ΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)»
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4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ− «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑ−
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΙ−
ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Άρθρο 17 Ν. 3844/2010)»
του Παραρτήματος Ι, τα οποία αποτελούν αναπόσπα−
στο μέρος της απόφασης αυτής.
Η δήλωση υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο πριν την έναρ−
ξη της δραστηριότητας απ’ ευθείας ή μέσω των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) στην αναφερόμενη ως
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ειδικά
για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας
η δήλωση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον
τόπο δραστηριοποίησης του παρόχου.
3. Κατά την πρώτη φορά υποβολής αιτήματος υποβάλ−
λεται και στις δύο περιπτώσεις η «ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑ−
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ …» του
Παραρτήματος Ι, ενώ για κάθε επανάληψη του σχετικού
αιτήματος κι εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα αρχικά
στοιχεία και δικαιολογητικά του αιτούντος, υποβάλλε−
ται η αντίστοιχη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ− «ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ…» του Παρατήματος Ι.
4. Στην δήλωση της παραγράφου 2 της παρούσης
αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος
(φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου εταιρείας),
στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με
τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της
υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Σε κάθε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της
παρούσας απόφασης περιπτώσεις προσωρινής και πε−
ριστασιακής διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών η δή−
λωση συνοδεύεται από:
− Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμό−
διας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης του εν−
διαφερομένου, ότι αυτός ή η εταιρεία που εκπροσωπεί,
είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε αυτό, ότι ασκεί νόμιμα
εκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα
και ότι δεν έχει απαγορευτεί στο φυσικό πρόσωπο ή
την εταιρεία, έστω και προσωρινά, η άσκησή της κατά
το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση
από δημόσια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης,
προσκομίζονται:
− Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρ−
μόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για
την νόμιμη σύσταση της εταιρείας που επιθυμεί να δρα−
στηριοποιηθεί στη χώρα,
− Έγγραφα που αποδεικνύουν την διετή τουλάχιστον
παροχή της υπηρεσίας του εκπαιδευτή υποψηφίων οδη−
γών ή της παροχής οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος
εγκατάστασης
Ειδικότερα για την προσωρινή άσκηση του επαγγέλ−
ματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών απαιτούνται
επίσης:
α) Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο
απόσπασμα ποινικού Μητρώου ή ανάλογο πιστοποιη−
τικό από το Κράτος εγκατάστασης που να αποδει−
κνύει ότι ο υποψήφιος πάροχος δεν έχει καταδικαστεί
στην χώρα του τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκω−
τικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά
των ηθών, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα
δε στην τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή της
αίτησης, 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 της νομοθεσίας
για την οδική κυκλοφορία ή της νομοθεσίας για τα
αυτοκίνητα γενικά.
β) Στοιχεία κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν. Τα εκπαιδευτικά οχήματα που
θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να πληρούν τις προϋπο−
θέσεις της Οδηγίας «2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμ−
βρίου 2006 για την άδεια οδήγησης», όπως αυτή έχει
εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική
απόφαση 43206/6028/2008 (Φ.Ε.Κ. Β΄1541) και για λόγους
δημόσιας ασφάλειας.
5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών παρό−
χων διέπονται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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