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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Β’
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : ∆. ∆ηµοσθενιάδου/
Α.Σκυλλάκος
Τηλέφωνο : 210 650 8883/ 650 8453
Fax
: 210 650 8485/ 650 8425
ΘΕΜΑ:

Παπάγου, 9 Μαρτίου 2012
Βαθµός Προτ/τας:
Αριθ. Πρωτ.: Β3/οικ. 11307/1578

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της
Χώρας
∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΚΟΙΝ: όπως Πίνακας Αποδεκτών

Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά µε τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της
επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων»

Σε συνέχεια της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’), σας γνωρίζουµε
τα εξής:

1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.
3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και την κυα 52424/8501/2011 (ΦΕΚ 2663/Β’),
«Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών κι
επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο σύστηµα των
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)», καταργείται η διοικητική πράξη της άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος του µηχανοτεχνίτη, καθώς και του εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών και αντικαθίσταται από την αναγγελία έναρξης ασκήσεως
επαγγέλµατος µηχανοτεχνίτη ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αντίστοιχα.
Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) ή στα ΕΚΕ και αιτείται - αναγγέλλει την άσκηση του
επαγγέλµατός του, συνοδεύοντας την αίτησή του µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριµένα πληρώντας τους όρους και
τις προϋποθέσεις:
α. για την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανοτεχνίτη, του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ
207/Α’), όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
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β. για την άσκηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, των άρθρων
3 & 4 του πδ 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α’). Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει
όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στην περίπτωση που επιθυµεί να
ανανεώσει την αναγγελία του ή την άδεια του (αν πρόκειται για παλαιότερο
εκπαιδευτή, του οποίου η άδεια εξακολουθεί να είναι σε ισχύ για το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται από το άρθρο 4 του πδ 208/2002 - ΦΕΚ 194/Α’) στη
∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών των ΠΕ ή στα ΕΚΕ.

−

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών εντός τριµήνου από τη ∆/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών και εφόσον αυτά είναι ορθά και πλήρη, η
συγκεκριµένη ∆/νση δύναται να του χορηγεί για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος σχετική βεβαίωση, σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα 1
και 2. Η βεβαίωση αυτή που χορηγείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’) για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, θα
συµπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση κυα 52424/8501/2011 (ΦΕΚ 2663/Β’).

−

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ∆/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο εγγράφως
(σε διάστηµα µικρότερο των 3 µηνών) ότι δεν του επιτρέπεται να ασκήσει το
επάγγελµα του εκπαιδευτή, (συνηµµένο υπόδειγµα 3).

−

Μετά το πέρας των 3 µηνών και εφόσον δεν του έχει δοθεί αρνητική
απάντηση, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα του
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ελεύθερα.

−

Η ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών θα πρέπει να καταγράφει σε ηλεκτρονικό
αρχείο τις βεβαιώσεις αναγγελίας που έχει χορηγήσει.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Α. Μπουρδάρας
Συνηµµένα:
Υποδείγµατα Βεβαιώσεων (3 φύλλα)
Εσωτερική διανοµή
∆ΟΚ – Τµήµα Β΄(2)
∆ΤΕ - Τµήµα Γ’ (2)
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι (επί του 7891/28-11-2011)
2. Γραφείο Γ. Γραµµατέα ΥΠΥΜΕ∆Ι (επί του 3667/30-11-2011)
3. Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας ΥΠΥΜΕ∆Ι
4. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ) ΥΠΥΜΕ∆Ι
5. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
6. Ενιαία Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανηµάτων
Μοτοσικλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ)
Κρατύλου 14
104 42 Αθήνα
7. Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανηµάτων Μοτοσικλετών
Βορείου Ελλάδος (ΟΒΕΑΜΜ ΒΕ)
Μοναστηρίου 69
23 100 Θεσαλλονίκη
8. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ)
Καποδιστρίου 24
106 82 Αθήνα
9. Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων-Μοτοσικλετών Ελλάδας
Μακεδονίας 5
176 76 Καλλιθέα
10. Σωµατείο Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκ/των ∆υτ. Αθήνας (ΣΕΕΟΑ∆Α)
Κωνσταντινουπόλεως 176
121 33 Περιστέρι
11. Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων Μοτοσικλετών Ελλάδος
(ΟΕΥΟΑΜΕ)
Θεσσαλονίκης 9
211 00 Ναύπλιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

.….../….../20….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………………………………..

Αριθ. Πρωτ.: …………………………….

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………….........................

Προς: …………………………………….

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

…………………………………………….

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

…………………………………………….

Ταχυδροµική ∆/νση: ...……………………………........

Κοιν: ……………………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………….

Πληροφορίες: …………………………………..……...

…………………………………………….

Τηλ: ……………………………………………………
Fax: …………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………….

Θέµα:

Βεβαίωση

ορθής

αναγγελίας

ενάρξεως

ασκήσεως

επαγγέλµατος

µηχανοτεχνίτη
Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την
αναγγελία

ενάρξεως

ασκήσεως

επαγγέλµατος

…………………………

του

…………………………………. µε αριθ. πρωτ. …………………….., τα δικαιολογητικά
βρέθηκαν πλήρη και ορθά, πιστοποιούν τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων
και συνεπώς ο/η …………………………………..….. µπορεί να ασκεί το επάγγελµα
του …………………… σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

……………….……………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

.….../….../20….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………………………………..

Αριθ. Πρωτ.: …………………………….

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………….........................

Προς: …………………………………….

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

…………………………………………….

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ

…………………………………………….

Ταχυδροµική ∆/νση: ...……………………………........

Κοιν: ……………………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………….

Πληροφορίες: …………………………………..……...

…………………………………………….

Τηλ: ……………………………………………………
Fax: …………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………….

Θέµα:

Βεβαίωσης

ορθής

αναγγελίας

ενάρξεως/ανανεώσεως

ασκήσεως

επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την
αναγγελία

ενάρξεως

ασκήσεως

επαγγέλµατος

…………………………

του

…………………………………. µε αριθ. πρωτ. …………………….., τα δικαιολογητικά
βρέθηκαν πλήρη και ορθά, πιστοποιούν τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων
και συνεπώς ο/η …………………………………..….. µπορεί να ασκεί το επάγγελµα
του

……………………

σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες

διατάξεις,

έως

τις

………………………….. .

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

……………….……………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

.….../….../20….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………………………………… Αριθ. Πρωτ.: …………………………….
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………............................ Προς: …………………………………….
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

…………………………………………….

ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………. …………………………………………….
Ταχυδροµική ∆/νση: ...……………………………........... Κοιν: ……………………………………..
………………………………………………………………. …………………………………………….
Πληροφορίες: …………………………………..……........ …………………………………………….
Τηλ: …………………………………………………………
Fax: …………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………

Θέµα: Απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλµατος .…………………………………………..
Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την
αναγγελία ενάρξεως/ανανεώσεως ασκήσεως επαγγέλµατος …………………………
του

………………………………….

µε

αρ.

πρωτ.

……………………..

,

τα

δικαιολογητικά δεν βρέθηκαν πλήρη και ορθά, δεν πιστοποιούν την συνδροµή των
νόµιµων προϋποθέσεων και

συνεπώς ο/η

…………………………………..…..

απαγορεύεται να ασκεί το επάγγελµα του …………………… Συγκεκριµένα τα
δικαιολογητικά

κρίθηκαν

ανεπαρκή

λόγω

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….. .
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

……………….……………………

