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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ «Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου 

 Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 
γών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)»

ΤΙΤΛΟΣ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 

ΝΑΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

Α. Για την Αναγγελία ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.: □ □ 
 

1 .Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986,στην οποία δηλώνονται τα πλήρη 
στοιχεία του υπεύθυνου ∆ιευθυντή Σπουδών του 
Κέντρου, και (Επαγγελµατικά προσόντα)1 . 

□ □  

2. Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας 
επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του 
∆ιευθυντή Σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή βεβαίωσης 
νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος 

□ □ 

√ 
3. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της 
Σχολής Οδηγών (εφόσον υπάρχει), ή της βεβαίωσης 
νόµιµης λειτουργίας της Σχολής (ή των Σχολών) 

□ □ 

√ 

4. Απλό φωτοαντίγραφο καταστατικού σύστασης ή 
ίδρυσης του νοµικού προσώπου2 

□ □ 
 

5. Απλό φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας □ □ 
 

6. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρµόδια 
Υπηρεσία. □ □ 

 

7.Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, 
βοηθητικοί χώροι) υπογεγραµµένη και σφραγισµένη 
από µηχανικό, από όπου θα προκύπτει: 

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 

□ □  
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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. 

εε. Βεβαίωση ότι πρόκειται για χώρο κύριας 
χρήσης 

   

9.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου του 
ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 
6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003) 

□ □  

Β. Αναγγελία για λειτουργία ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 

 □  

Ι. 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 ΙΟ, του π.δ. 208/02, υλικά και εποπτικά µέσα3 

□ □  

2. Ονοµαστική κατάσταση του διδακτικού 
προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται 
αναλυτικά τα προσόντα τους4. Το διδακτικό 
προσωπικό αποτελείται από: 
 β1. Εκπαιδευτές µε ισχύουσα άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, κατόχους 
∆ιπλώµατος 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 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 208/20025 

 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*·6. 

□ □  

3.Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου του 
ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 
6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003) 

□ □  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1) Ο ∆ιευθυντής σπουδών πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, κάτοχος ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης επιµορφωτικού σεµιναρίου. 
2) Απαιτείται 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. 
3) Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου 
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4) Το δικαιολογητικό Β2, (Ονοµαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
προσόντα τους) µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, πτυχία ,διπλώµατα, που απαιτούνται για κάθε υποπερίπτωση, του Β2β1, Β2β2.και 
της υ.α.24472/2737(ΦΕΚ 591/Β74-5-2005). Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υπαλλήλων 
που απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., τις Υπηρεσίες Μεταφορών κι Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ. 

5)  Βλέπε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης «Μετατροπή άδειας Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) µε Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος στην Ελληνική» 

6) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το αντικείµενο της ανωτέρω 
εζειδίκευσης σε σχέση µε την αντίστοιχη διδακτική ύλη, υ.α.24472/2737(ΦΕΚ 591/Β74-5-2005) _________________________  

ΧΡΟΝΟΣ : α) Για το στάδιο της αναγγελίας ίδρυσης έως σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την αναγγελία ίδρυσης και 
την κατάθεση ή αποστολή όλων 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 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). 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 όλων 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. 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) και η προαναφερθείσα 
προθεσµία τίθεται σε εφαρµογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

ΚΟΣΤΟΣ: 

Α)Για Αναγγελία ίδρυσης ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.: Τριάντα(30,00€). 
Β) Για Αναγγελία λειτουργίας ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο. :Εξήντα (60,00€). 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ <άρθρο 8 Ν·15"/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) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1 2 3 (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 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». 
(5) Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου ∆ιευθυντή Σπουδών του Κέντρου. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ΚΕΘΕΥΟ και την τήρηση των σχετικών διατάξεων 
ανατίθεται στον ∆ιευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετιστών, κάτοχος ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή 

υποψηφίων οδηγών ή πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Επιµορφωτικού Σεµιναρίου(π.δ.208/02 άρθρο 13). 

2. Το ΚΕ.Θ.Ε,Υ.Ο, λειτουργεί στο όνοµα: 
(α) φυσικών ή νοµικών πρόσωπων (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. 

3. Τα ΚΕ.Θ.Ε,Υ.Ο. δεν δύναται να λειτουργούν σε κτήριο που στεγάζεται το Υ.Μ.Ε. ή υπηρεσίες του Κ.Τ.Ε.Ο, 
Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 .π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α723-8-2002) 
2. π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α718-12-2003) 
3. κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ217/Β726-2-2003) 
4. ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010') 
5. ν.3919 (ΦΕΚ 32/Α72-3-2011) 
6. ν.3879 (ΦΕΚ163/Α721-9-2010) 
7. ν.3844(ΦΕΚ 63/Α'/3-10-2010) 
8 .υ.α.24472/2737(ΦΕΚ 591/Β’/4-5-2005) 
9. Εγκύκλιος ΓΓ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. αριθµ. Β3/οικ. 11307/1578/9-3-12 
10. ν.4070(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΊΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αίτηµα: 

Υπηρεσία Υποβολής: 
 

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

 

Επώνυµο: 
 

Αϊτών: Όνοµα: 

 

Επώνυµο: 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 


