
 

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 έναρξης άσκησης επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/ 
Ανανέωση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών»* 

*Επιλεγετε την περίπτωση που σας ενδιαφέρει και διαγράφετε την άλλη. 
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(Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης) 
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Τηλ: Fax: E - mail: 

 

* συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ21 (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. 
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Τηλ: Fax: E - mail: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
«Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/ Ανανέωση δικαιώµατος άσκησης 

επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών» 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΙΚΑΙΟΑΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 
ΝΑ 

ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ® 

Ι.Απλό φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, 
από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος 
είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των 
κατηγοριών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών1 

□ □ √ 

2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου ∆ικαστικής χρήσης, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, προκεψένου να 
διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για 
τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02.2 

□ □ √ 

3. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας 
επαγγελµατικής κατάρτισης που χορηγεί ο Εθνικός 
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων. (Ε.Ο.Π.Π.)3 

□ □  

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86ότιο ενδιαφερόµενος 
πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο ε της 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02(6) 

□ □  

5. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του ∆ηµοσίου4 : Για την 
αναγγελία έναρξης άσκησης εκπαιδευτή 30,00 €. 

□ □  

Ανανέωση δικαιώµατος άσκησης επαγγέλµατος 
Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών (5) 

□ □ 
 

Ι.Αίτηση για την ανανέωση του δικαιώµατος άσκησης του 
επαγγέλµατος (το παρόν έντυπο) □ □ 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόµενος 
πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο ε της 
παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ.208/025 

□ □  

3.Αντίγραφο ποινικού µητρώου ∆ικαστικής χρήσης, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για 
τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/02.2 

□ □ √ 

4.Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον αντίστοιχο 
ασφαλιστικό φορέα. 

□ □ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

1) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208/ 2002, Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής 
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων µε την τροποποίηση του π.δ. 337/2003/ ΑΡΘΡΟ 3ο 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Εκπαιδευτή: «2. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος  Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά 
πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. » 
2) Αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως, όταν εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται ελλείψει 
αντιγράφου ποινικού µητρώου η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή 
προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να 



ΚΛΛΗΝΤΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΤΑ __________________________________________________________________________________________________________________  

αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή 
της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν µετά 
την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους 
3) ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208/ 2002, Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα 
θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων µε την τροποποίηση του π.δ. 337/2003/ 
«ΑΡΘΡΟ 5°, 
Εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτών - Χορήγηση ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών : «Εκπαιδευτικός φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 
υποψηφίων εκπαιδευτών για την απόκτηση "∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων οδηγών", 
επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, ορίζεται ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).» 
Με το ν.3879 (ΦΕΚ 163/Α'/21-9-2011),µεταφέρεται η αρµοδιότητα στον (Ε.Ο.Π.Π.). 
4) Το ποσό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της προβλεπόµενης κάθε φορά 
σχετικής κ.υ.α. 
5) .Η ανανέωση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος γίνεται ταυτόχρονα µε την ανανέωση άδειας οδήγησης για 
όλες τις κατηγορίες οχηµάτων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την ανανέωση των αδειών άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτών 
υποψηφίων οδηγών µετά την λήξη ισχύος τους. 

 ______ 6) Το περιεχόµενο της δήλωσης του Ν.1599/86 δίδεται παρακάτω. ______________________________________________  

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 παραλάβετε από άλλο σηµείο 
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
5. Να σας αποσταλεί µε fax στον αριθµό: _________________  

ΧΡΟΝΟΣ : Έως ενενήντα (90) ηµέρες από την αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας και την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρµόδια 

διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση νόµιµης άσκησης της δραστηριότητας σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόµενος 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. 

Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω µη τήρησης των απαιτούµενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόµενος 
ενηµερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση, (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.3844(ΦΕΚ63/Ά/3- 10-2010). 

Στον ενδιαφερόµενο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή 

της παράλειψης της διοικητικής αρχής, στην οποία έχει αναγγείλει την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας , όταν αυτός θεωρεί ότι 
χωρίς νόµιµη αιτία του απαγορεύτηκε η άσκηση της δραστηριότητας ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα. 

ΚΟΣΤΟΣ: 
- Για την Αναγγελία εκπαιδευτή 30,00 € 

∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι(6) µήνες (άρθρο 13 Ν 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-200 
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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) 

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

α) δεν είµαι υπάλληλος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆, και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
καθορίζεται µε τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει β) δεν ανήκω στο προσωπικό του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆, και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 

(Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει, γ) δεν είµαι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων. 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίουί969 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 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος,(φυσικό πρόσωπο),να πληροί 
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, β. Είναι κάτοχοι ∆ιπλώµατος 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, το οποίο 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του π.δ.208/02. γ. ∆εν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεµπορία, παράβαση της νοµοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών, 
λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέµου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, µέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των 
δικαιολογητικών, πενταετία 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 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νοµοθεσίας για τα 
αυτοκίνητα γενικά. 
δ. ∆εν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνοµη άσκηση του επαγγέλµατος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ε. ∆εν είναι υπάλληλοι µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆. και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
καθορίζεται µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών. 

Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόµενος είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών. Αν 
οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, απαγορεύεται η άσκηση επαγγέλµατος εκπαιδευτή και επιτρέπεται 
εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε. 
( Εγκ. ΥΠΥΜΕ∆Ι µε το υπ’αρ.Β3/56157/5762/20-4-2012) 

Κάθε εκπαιδευτής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει άµεσα µε αναφορά του, την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ.Ε.) 
σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρείται στο πρόσωπό του, έστω και µια από τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. 

2. 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 (ΦΕΚ 217/Β726-2-2003) 
4. ν. 3852(ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) 
5. ν.3919(ΦΕΚ 32/Α72-3-2011) 
6. ν.3879(ΦΕΚ163/Α721 -9-2010) 
7. V.3 844(ΦΕΚ 63/Α 73-10-2010) 
8. ν.4070/2012(ΦΕΚ82Α)710-4-2012 
9. ν.4053/2012(ΦΕΚ44Α77-3-2012, 
10.Εγκυκλ. ΥΠΥΜΕ∆Ι µε το υπ’αρ.Β3/56157/5762/20-4-2012 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναγγελία 
Αρµόδια Υπηρεσία : 

 

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

 

Επώνυµο: 
 

Αϊτών: Όνοµα: 
 

Επώνυµο: 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΑΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος 

(υπογραφή) 


