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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ              ΑΔΑ: Ω30Ζ465ΧΘΞ-Ξ48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παπάγου,       04-  1 - 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθμός Προτ/τας: 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ30/Β4/1294

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
       

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 156 69  Παπάγου
: Δ. Παρασκευόπουλος
: 2106508500

 
 ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:   

Διευκρινήσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων 
Σχολών Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

α) Ο ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230)

β) Ο ν.4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας 
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 
Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες 
και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108)

γ) Η κ.υ.α.Δ30/Α3/276110/14-10-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και 
δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών 
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων 
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)» (Β’ 4742) και με 
ΑΔΑ: ΨΠ1Ι465ΧΘΞ-ΞΑΒ

δ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. Δ30/Β4/288562/19-10-2021 εγκύκλιος μας.
ε) Το υπ. αριθμ. πρωτ. 157/18-11-2021 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της (γ) σχετικής απόφασης σας και σε συνέχεια της (δ) σχετικής 
εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
α) Από 14-11-2021 για την έναρξη λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων 
Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα του άρθρου 13 της (γ) σχετικής απόφασης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον 
φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα 
περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.
β) Σε κάθε υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας [αρχικής (νέας), μεταβολής και παύσης] 
συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία των Παραρτημάτων του άρθρου 13 της (γ) 
σχετικής απόφασης, κατά περίπτωση αν πρόκειται για σχολή οδηγών ή για υποκατάστημα 
αυτής ή για ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Τα δικαιολογητικά τηρούνται από τον φορέα της δραστηριότητας 
στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
γ) Το παράβολο εκδίδεται από την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) 
με κωδικό τύπο από 0222 έως 0257 ανάλογα με την Περιφέρεια ή την Περιφερειακή 
Ενότητα και είναι μεταβλητού ποσού όπου συμπληρώνεται το αναλογούν ποσό των 200 ή 
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100 € κατά περίπτωση. Η δέσμευσή του γίνεται με την υποβολή της γνωστοποίησης στην 
αρμόδια αρχή.
δ) Επισημαίνεται ότι ο πρώτος έλεγχος που διενεργεί η αρμόδια αρχή, εντός δύο (2) 
μηνών μετά την υποβολή της αρχικής (νέας) γνωστοποίησης, αφορά νέα δραστηριότητα. 
Ενώ για τις αρχικές (νέες) γνωστοποιήσεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων οι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 της (γ) σχετικής 
απόφασης.
ε) Οι ανωτέρω δραστηριότητες, που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, 
οφείλουν, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση όλων
των κανονιστικών πράξεων ήτοι έως 14/10/2023, να υποβάλουν γνωστοποίηση, χωρίς 
καταβολή παράβολου.
Σε περίπτωση που πριν τις 14/10/2023 (ημερομηνία υποχρεωτικής υπαγωγής των 
δραστηριοτήτων που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας στο καθεστώς γνωστοποίησης) πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή 
(όπως, προσθήκη ή αφαίρεση εκπαιδευτικού οχήματος, αλλαγή εκπαιδευτή ή διδακτικού 
προσωπικού, αλλαγή φορέα δραστηριότητας, αλλαγή τόπου δραστηριότητας), οι 
δραστηριότητες αυτές εντάσσονται υποχρεωτικά στο καθεστώς της γνωστοποίησης και ο 
φορέας της δραστηριότητας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ταυτόχρονα σε ένα έντυπο 
την αρχική (νέα) γνωστοποίηση υφιστάμενης δραστηριότητας με τις μεταβολές που 
επέρχονται.
στ) Η παράγραφος Β3 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής απόφασης «To WC πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμο από τον χώρο υποδοχής», δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα 
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. τα οποία λειτουργούσαν πριν την έναρξη της ισχύς της ανωτέρω απόφασης 
και τα οποία οφείλουν να μπουν σε καθεστώς γνωστοποίησης εντός 24 μηνών σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 222 του ν.4442/2016 και τα οποία οφείλουν 
να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τήρηση του φακέλου στην 
έδρα της δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης.
ζ) Σας επισημαίνουμε την ιδιαίτερη προσοχή για το δικαιολογητικό «Βεβαίωση χώρου 
κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά 
έγγραφα» τα οποία περιγράφονται στο εδάφιο (δ) της υποπαραγράφου 1.1., καθώς και 
στο εδάφιο (ε) της υποπαραγράφου 1.3., της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της (γ) 
σχετικής απόφασης.
η) Τέλος οι κωδικοί αριθμοί των Σχολών οδηγών ή των υποκαταστημάτων αυτών ή των 
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., αλλάζουν όταν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της 
δραστηριότητας η οποία έχει ως επακόλουθο και την αλλαγή της επωνυμίας ή του Α.Φ.Μ. 
του φυσικού ή του νομικού προσώπου.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας

                                               Εμ. Παρίσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αποδέκτες για ενέργεια:
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
4. Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
6. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας

  7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.)
  8. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
  9. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
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