
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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 ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής / Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε 
οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων» 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

(Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης) 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣ:   

 Συµπληρώνεαιι 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 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ® (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: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

«Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής / Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την 
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών 
και εµπορευµάτων» _____________________________________________________________________________  

ΤΙΤΛΟΣ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ 
ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

1. Κάτοψη υπογεγραµµένη από αρµόδιο 
µηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι 
χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε 
περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε 
όµορα κτήρια προκειµένου για ισόγεια 
κτίσµατα. Η διαµόρφωση του χώρου πρέπει να 
εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για 
διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά 
και οµοιόµορφο τεχνητό φωτισµό, επαρκή 
αερισµό, θέρµανση και ηχοµόνωση, γραφείο 
και τουαλέτα. Σε κάθε περίπτωση η 
αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα 
διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτoµo, 
από όπου προκύπτει και ο µέγιστος αριθµός 
των εκπαιδευοµένων, στρογγυλοποιηµένος 
στην µικρότερη ακέραια µονάδα. 

□ □  

2. Τίτλο κυριότητας ή συµφωνητικό µίσθωσης 
του παραπάνω χώρου, από όπου προκύπτει η 
επιφάνεια του χώρου της σχολής και η χρήση 
αυτού για Σχολή/Κέντρου1 

□ □  

3.Βεβαίωση µηχανικού ότιπρόκειταιγια χώρο 
κύριας χρήσης1 

□ □ 
 

4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την 
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία1 

□ □ 
 

5. ∆ήλωση του ν. 1599/86 ότι η Σχολή/Κέντρο 
διαθέτει κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά 
µέσα διδασκαλίας (όπως πίνακα, Projector), τα 
µέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως 
πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων 
βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο). Επίσης στη 
δήλωση θα περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου που θα εκτελεί τα καθήκοντα 
του ∆ιευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου 
(Ονοµατεπώνυµο, Πτυχίο ή ∆ίπλωµα, 
Ειδικότητα, ∆/νση Κατοικίας, Αρ. 
Αστυνοµικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ.). 

□ □  

6. Απλό αντίγραφο Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή απλό φωτοαντίγραφο 
από αντίγραφο επικυρωµένο από δικηγόρο 
ισοτίµου πτυχίου ή διπλώµατος 
αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής ή 
βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως 
επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, 
του 

□ □  
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∆ιευθυντή Σπουδών.    

7. Απλά φωτοαντίγραφα αδειών οδήγησης του 
∆/ντη Σπουδών, τουλάχιστον κατηγορίας 
Ο ή ϋ . Η  κατηγορία Β των προαναφεροµένων 
αδειών οδήγησης πρέπει να έχει αποκτηθεί 
τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ηµεροµηνία 
αναγγελίας για λειτουργία σχολής ΠΕΙ. 

□ □ 

√ 

8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής 
χρήσης του ∆/ντη Σπουδών, από το οποίο θα 
προκύπτει ότι δεν έχει υποπέσει σε αδίκηµα 
των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός 
κυρώθηκε µε τον ν. 3528/07 (Α' 26), όπως 
ισχύει κάθε φορά2. 

□ □ 

√ 

9. Ονοµαστική κατάσταση του διδακτικού 
προσωπικού της Σχολής/Κέντρου που 
αποτελείται από δύο τουλάχιστον µέλη, ένα εκ 
των οποίων µπορεί να είναι ο ∆/ντης Σπουδών. 

□ □  

10. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, 
υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού, στο οποίο ρητά 
αναφέρεται στους σκοπούς του και η 
επαγγελµατική κατάρτιση των οδηγών 
οχηµάτων για τη µεταφορά επιβατών / 
εµπορευµάτων (ΠΕΙ). 

□ □  

11. Βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία περί 
διδακτικής και παιδαγωγική ικανότητας 
διδακτικού προσωπικού (σε περίπτωση πέραν 
των ∆/ντων Σπουδών ή Εκπαιδευτών 
Υποψηφίων). 

□ □  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1) Εφόσον δεν έχει µεταβληθεί λαµβάνεται από τον οικείο φάκελο της αντίστοιχης αδειοδοτηµένης σχολής (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο, 

Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., Σ.Ε.Κ,Α.Μκλπ.). 

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο 8έλετε 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_σα£_αποσταλεί_^ε_ΐ8χστον_α£ΐθ^ό;^^^^^^^^^^^^^ 

ΧΡΟΝΟΣ : Ενενήντα (90) ηµέρες από την αναγγελία λειτουργίας και την κατάθεση ή αποστολή όλων 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). 
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 τη περίπτωση η τρίµηνη προθεσµία τίθεται εκνέου σε εφαρµογή 
από την εκνέου κατάθεση του φακέλου µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
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. 
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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. 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)]. 

ΚΟΣΤΟΣ: Ουδέν 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Υ.Α. 33243/4894/20-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2250). 
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Υπεύθυνη δήλωση: 

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

1. Είµαι κάτοχος άδειας λειτουργίας Σχολής / Κέντρου [ΣΕΚΑΜ / ΣΕΚΟΟΜΕΕ /ΚΕΘΕΥΟ / ΕΚΕΣΥΦ (διαγράφεται 
ότι δεν ισχύει)], µε αρ. πρωτοκόλλου ...................... βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας. 

2. ∆ιευθυντής Σπουδών της Σχολής ορίζεται ο .........................................................................................................  
µε τυπικά προσόντα ..................................................................................................................................................  

3. Εξουσιοδοτώ τον πιο πάνω αναφερόµενο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική απάντηση της Υπηρεσίας 
(διαγράφεται αν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

4. Εξουσιοδοτώ το Ε.Κ.Ε. ή την Υπηρεσία Μεταφορών (διαγράφεται ανάλογα) (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 

Ο αιτών/η αιτούσα

Ηµεροµηνία 

(Σφραγίδα - 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 τσν/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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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΙΑΡΥΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αίτηµα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 
 

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

 

Επώνυµο: 
 

Αϊτών: Όνοµα: 

 

Επώνυµο: 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΑΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος 

(υπογραφή) 


