
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.1599/19S6) 

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 Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήµατος Σχολής) Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ∆/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

(Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης) 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ:    

 Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

0 - Η Όνοµα: Επώνυµο: 

Όνοµα Πατέρα: 

 

Επώνυµο Πατέρα: 

 

Όνοµα Μητέρας: 
 

Επώνυµο Μητέρας: 
 

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:* Α.Φ.Μ: 

 Αριθ. Άδειας 
Οδήγησης:* 

 

Αριθ. ∆ιαβατηρίου:* 
 

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 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ2’ (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: Α∆Τ: 

 

Ο∆ΟΣ: ΑΡΙΘ: 

 

Τ.Κ: 

Τηλ: Fax: E - mail: 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

«Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήµατος σχολής) 
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών»

ΤΙΤΛΟΣ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 
ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

Α)Αναγγελία ίδρυσης σχολής οδηγών 
   

1. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος εκπαιδευτή ή βεβαίωσης νόµιµης άσκησης 
της δραστηριότητας (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο). 
(Σε περίπτωση νοµικού προσώπου αφορά τα µέλη αυτού, 
εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή το 
προσωπικό που θα προσληφθεί µε την ιδιότητα του/των 
εκπαιδευτών) 

□ □ √ 

2. Υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία των εκπαιδευτών που 
θ’ απασχοληθούν □ □ 

 

3. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας □ □ 
 

4.Κάτοψη των χώρων υπογεγραµµένη και σφραγισµένη 
από αρµόδιο µηχανικό µε υπεύθυνη δήλωση ότι 
καλύπτονται οι προβλεπόµενες απαιτήσεις του π.δ.208/02 
και ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης 

□ □  

5. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόµιµης 
χρήσης του παραπάνω χώρου. □ □ 

 

6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου 30,00 
e1 □ □ 

 

Β)Αναγγελία λειτουργίας σχολής οδηγών □ □ 
 

7. 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. 

□ □  

8. Απλό φωτοαντίγραφο από αντίγραφο επικυρωµένο από 
δικηγόρο του καταστατικού του νοµικού προσώπου 

□ □  

9. Απλά φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των 
εκπαιδευτικών οχηµάτων της σχολής θεωρηµένα από την 
Υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών που εξέδωσε τις 
άδειες κυκλοφορίας2 

□ □ √ 

10. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των 
φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νοµικό πρόσωπο. 

□ □ √ 

11. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου 
60,00 e1 

□ □ 
 

Γ)Αναγγελία λειτουργίας υποκαταστήµατος 
σχολής οδηγών □ □ 

 

1.Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας της σχολής ή άδεια 
λειτουργίας της σχολής □ □ √ 
2. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο ή από τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοµικού 

□ □  
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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. 

   

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των 
φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νοµικό πρόσωπο. 

□ □ √ 

4.Απλό φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας    

5. Κάτοψη των χώρων υπογεγραµµένη και σφραγισµένη 
από αρµόδιο µηχανικό µε υπεύθυνη δήλωση του ότι 
καλύπτουν τις προβλεπόµενες απαιτήσεις και ότι 
πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η 
χρήση του για το συγκεκριµένο σκοπό. 

□ □  

6. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόµιµης 
χρήσης του παραπάνω χώρου □ □ 

 

7. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου 60,00 
e1 □ □ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1) Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της προβλεπόµενης κάθε φορά 

2) Η Σχολή οδηγών έχει δικαίωµα πρακτικής εκπαίδευσης µόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανάλογα µε τα οχήµατα των 
οποίων η Σχολή κατέθεσε σε φωτοαντίγραφα τις άδειες κυκλοφορίας τους. 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

□ 1.Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση: ....................  
□ 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 
□ 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
□ 4, Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό: ...................................................  

ΧΡΟΝΟΣ 

α) Για το στάδιο της αναγγελίας ίδρυσης έως σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την αναγγελία ίδρυσης και την κατάθεση ή 
αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω 
προθεσµίας τεκµαίρεται η νοµιµότητα ίδρυσης (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α72-3- 2011). Η αρµόδια διοικητική αρχή 
χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση νόµιµης ίδρυσης, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
β) Για το στάδιο αναγγελίας λειτουργίας έως σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την αναγγελία λειτουργίας και την κατάθεση ή 
αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω 
προθεσµίας τεκµαίρεται η νοµιµότητα λειτουργίας (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α72-3-2011). Η αρµόδια διοικητική 
αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης κατάθεσης των δικαιολογητικών της αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας έως σαράντα πέντε 
(45) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία. Σ’ αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία 
χορηγεί και τις δύο Βεβαιώσεις (νόµιµης ίδρυσης και νόµιµης λειτουργίας). 
Αν η αίτηση είναι ελλιπής ο αϊτών ενηµερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσµία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την 
περίπτωση η τρίµηνη προθεσµία τίθεται εκ νέου σε εφαρµογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου µε όλα τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
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Εάν µία αίτηση απορριφθεί λόγω µη τήρησης των απαιτούµενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αϊτών 
ενηµερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3844(ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010). Στον 
αιτούντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της 
πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του, όταν αυτός θεωρεί 
ότι χωρίς νόµιµη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα. 

ΚΟΣΤΟΣ: 

1. Για την αναγγελία ίδρυσης σχολής οδηγών 30,00 € 
2. Για την αναγγελία λειτουργίας σχολής οδηγών 60,00 € 
3. Για την αναγγελία λειτουργίας υποκαταστήµατος σχολής οδηγών 60,00 € 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
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) 

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: 

β)Τα στοιχεία των εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν στην Σχολή είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α∆Τ ΣΧΕΣΗ ΕΡΕΑΣΙΑΣ 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Υπογραφή) 1 

1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουάριου 1969 γράφεται αριθµητικά: 070269 
(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται 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 

- Ον προϋποθέσεις για την ίδρυση καν λειτουργία Σχολής οδηγών : 
α. Για τα φυσικά πρόσωπα: 
αΐ.0 ενδιαφεο0Ηενο£ θα πρέπει να είναι εκπαιδευτή; υποψηφίων οδηγών. α2. Ασφάλιση στον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 
α3. Χώρο υποδοχής καν 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 καν καλή θέρµανση. 
α4. Ιδιοκτησία ή κατοχή µε χρηµατοδοτική µίσθωση καν άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού 
οχήµατος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό. 
Ον προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχηµάτων καθορίζονταν στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β' 526), καν την 
οικ.43206/6028/2008 (ΒΊ541) καν κάθε φορά ισχύει 

β. Για τα νοµικά πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένου και αστικού συνεταιρισµού): 
β1.Ενα τουλάχιστον από τα µέλη να είναι εκπαιδευτή; ή να προσλάβουν προσωπικό µε την ιδιότητα του εκπαιδευτή, 
Β2. Ασφάλιση στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νοµικού προσώπου. 
Β3. Χώρο υποδοχής καν 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 καν καλή θέρµανση. 
Β4. Ιδιοκτησία ή κατοχή µε χρηµατοδοτική µίσθωση καν άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών 
οχηµάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισµένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα. 

- Ον προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήµατος σχολής οδηγών είναι ον ίδιες που ισχύουν για 
την ίδρυση καν λειτουργία σχολής οδηγών, εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχηµάτων. 

2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α723-8-2002) 
2. π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ291/Α718-12-2003) 
3. κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003) 
4. Υ.Α. 58930/480/1999 (Β' 526) 
5. οικ. 43206/6028/2008 (ΒΊ541) 
6. ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) 
7. ν. 3919(ΦΕΚ 32/Α72-3-2011) 
8. ν. 4053(ΦΕΚ44/Α77-3-2012) 
9. ν.4070(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) 
10. Εγκύκλ.ΥΠΥΜΕ∆Ι µε το υπ’αρ.Β3/56157/5762/20-4-2012 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ/ΛΕΓΓΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αίτηµα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 
 

Αριθµ. Πρωτοκόλλου: Ηµ/νια αιτήµατος: 
Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα: 

 

Επώνυµο: 
 

Αϊτών: Όνοµα: 
 

Επώνυµο: 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: 

Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 


