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Θέμα: Οδική βοήθεια οχημάτων – Κοινοποίηση ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) 
 
 

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 216 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17-1-
2018), που τροποποιεί το σύνολο των διατάξεων του ν. 3651/2008. Επισημαίνονται τα εξής: 
 
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας (άρθρο 2) 
 
1. Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχ. (α), (β): Καθιερώνεται η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής 
βοήθειας για διαρκή, εικοσιτετράωρη ετοιμότητα και για ανταπόκριση στις κλήσεις με κατάλληλο 
προσωπικό και όχημα εντός μιας ώρας από την κλήση. Η «διαρκής ετοιμότητα» δεν σημαίνει 
απαραιτήτως  φυσική παρουσία του συνόλου του τεχνικού προσωπικού στο σταθμό παραμονής 
επί 24 ώρες. Η επιχείρηση κατανέμει το προσωπικό και οργανώνει την εργασία, ώστε να 
εξασφαλίζει όλο το 24ωρο την δυνατότητα άμεσης και ποιοτικής ανταπόκρισης σε περιστατικά.  
 
2. Άρθρο 2 παράγραφος 1 (γ): Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης 
λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων. Για την καταγραφή των κλήσεων τηρούνται οι όροι της 
νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις οποίες ενημερώνονται 
οι επιχειρήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(http://www.dpa.gr)  
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3. Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχ. (δ):  Η επιχείρηση οδικής βοήθειας έχει την υποχρέωση να 
συνάπτει σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών 
οδικής βοήθειας από την ίδια και από τους συνεργάτες της, εάν διαθέτει. 
 
4. Άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν σε κάθε νομό 
δραστηριοποίησης τουλάχιστον ένα (1) ειδικοποιημένο φορτηγό (πλατφόρμα, γερανοφόρο) 
μικτού βάρους άνω των 4 τόνων. Καθιερώνεται υποχρέωση εξοπλισμού με GPS των 
ειδικοποιημένων φορτηγών της επιχείρησης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης και 
μισθωμένων οχημάτων.  
 
5. Άρθρο 2 παράγραφος 4: Η επιχείρηση απασχολεί ανά νομό δραστηριοποίησης το τεχνικό 
προσωπικό που αναφέρεται στα στοιχ. (β) και (γ) και έναν μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό 
σε κάθε σταθμό.  
 
Ως προς τα προσόντα των μηχανοτεχνιτών – ηλεκτροτεχνιτών οδηγών (άρθρο 2 παράγραφος 5), 
διευκρινίζεται ότι μηχανοτεχνίτες - ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί που έκαναν χρήση της μεταβατικής 
διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 11 στοιχείο (γ) ν.3651/2008, όπως ίσχυε πριν την 
τροποποίησή του, και εξακολουθούν να εργάζονται κατά τη δημοσίευση του ν. 4512/2018, 
θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα προσόντα. 
 
6. Άρθρο 2 παράγραφος 6: Για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης, καταργούνται οι 
απαιτήσεις σε ελάχιστο εμβαδόν για την αίθουσα αναμονής και το στεγασμένο ισόγειο και 
αντικαθίστανται με την υποχρέωση «ικανού εμβαδού», δηλαδή εμβαδού που επαρκεί για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Προστίθεται η υποχρέωση ύπαρξης χώρων 
στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης.  
 
7. Άρθρο 2 παράγραφος 8: Μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, που έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης 
λειτουργίας σύμφωνα με τον ν.3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές της, με 
τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εάν αυτή η επιχείρηση αποκτήσει επί πλέον την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει 
και ΦΔΧ (εκτός από τα ΦΙΧ της) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα 
ΦΔΧ της. Στην περίπτωση αυτή, τα ΦΔΧ μιας επιχείρησης οδικής βοήθειας συνυπολογίζονται με 
τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας για να καλυφθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός οχημάτων της.  
 
Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων (άρθρο 3) 
 
8. Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2: Η διάκριση των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε αυτόνομες και 
μικτές καταργείται. Υπάρχει ένας ενιαίος τύπος επιχείρησης οδικής βοήθειας, που ρυθμίζεται στο 
άρθρο 3. Επίσης, δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένους νομούς ή με ίδια μέσα. Μπορεί κατ’ επιλογήν της να καλύπτει ορισμένους ή και 
όλους τους νομούς δραστηριοποίησης με συνεργάτες. Σε όσους νομούς δραστηριοποίησης δεν 
υπάρχει σύμβαση με συνεργάτη, η επιχείρηση καλύπτει τις υποχρεώσεις του άρθρου 2 με ίδια 
μέσα. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας επιλέγει ελεύθερα τους νομούς δραστηριοποίησης, τους 
οποίους δηλώνει με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας. 
 
9. Άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4: Για την έναρξη νόμιμης λειτουργίας η επιχείρηση οδικής 
βοήθειας υποβάλλει αναγγελία στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, 
υποβάλλουν την αναγγελία τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έως την τροποποίηση της κυα 
26640/2298/2014 (Β’ 1302) χρησιμοποιούνται τα έντυπα του παραρτήματος της παρούσας. 
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Συνεργάτες οδικής βοήθειας (άρθρο 4) 
 
10. Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 6: Οι συνεργάτες διαθέτουν οι ίδιοι τα μέσα του άρθρου 2 στους 
νομούς όπου δραστηριοποιούνται και παρέχουν οδική βοήθεια, είτε συμβαλλόμενοι με επιχείρηση 
οδικής βοήθειας είτε ανά περιστατικό εφ’ όσον γίνουν οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων (άρθρο 2 
παράγραφος 8). Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός στον αριθμό των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, 
με τις οποίες μπορεί να συμβληθεί ένας συνεργάτης. Για την έναρξη λειτουργίας του συνεργάτη 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3. 
 
Προσαρμογή επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν 
 
11. Οι επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην οδική βοήθεια (πρώην αυτόνομες, πρώην 
μικτές, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων, συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες) 
έχουν την υποχρέωση να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.  Σύμφωνα με την παρ. 16 του 
άρθρου 216 ν.4512/2018, η προθεσμία προσαρμογής είναι έξι μήνες από τη δημοσίευση του 
νόμου, δηλαδή έως τις 17-7-2018. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 (α) (ζζ), η επιχείρηση 
οδικής βοήθειας υποβάλλει ως δικαιολογητικό με την αναγγελία την βεβαίωση νόμιμης 
λειτουργίας των συνεργατών της, η οποία εκδίδεται με την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της 
αναγγελίας, η προθεσμία αναγγελίας στην περίπτωση επιχειρήσεων που διαθέτουν συνεργάτες 
είναι η 17-10-2018.   
 
12. Για την απόδειξη της προσαρμογής τους στις νέες διατάξεις, οι λειτουργούσες επιχειρήσεις 
υποβάλλουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας τους την αναγγελία του 
παραρτήματος της παρούσας με τα νόμιμα δικαιολογητικά και λαμβάνουν βεβαίωση νόμιμης 
λειτουργίας.  
 
13. Προηγούμενες εγκύκλιοι για την εφαρμογή του ν. 3651/2008 καταργούνται στο μέτρο που 
είναι αντίθετες στις διατάξεις του ν. 4512/2018. 
 
                                                                     Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
                                                                      Χρήστος Σπίρτζης 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 69Ζ1465ΧΘΞ-ΙΓΞ



    
 
Πίνακας Διανομής 
 
1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
 
 
 
 
 

- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών 
- Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία  
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου  
και οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας αρμοδιότητάς τους 

 

2.  Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 
3. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
7. 

Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ελ. Βενιζέλου 21 Αθήνα 10250 
Υπουργείο Οικονομικών 
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853 
- Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και 
Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων  
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς  

 

8.  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Ξενοφώντος 10 Αθήνα 10557 
9. Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος (ΕΑΒΕ), Ν. Κουντουριώτου 19 Θεσσαλονίκη 54625 

Με την παράκληση ενημέρωσης των μελών της  
10. Σωματείο Επιχειρηματιών Οδικής Βοήθειας 
11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας (Σ.Ε.Ο.Β.), Στουρνάρη 51 Αθήνα 10432 
12. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα 
13.  
14. 

Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, Πειραιώς 4 Αθήνα 10431 
ΟΦΑΕ, Πατησίων 351 Αθήνα 11144 

  
 
Εσωτερική διανομή:  Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενική 
Διευθύντρια Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών (4) 
 
Συνημμένα: Παράρτημα 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - 

ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 1

Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

και των Υποθηκοφυλακείων - Αρμοδιότητες 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο εφε-
ξής «Φορέας»), με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις 
σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί 
την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE». 

2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών 
και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο-
κτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφά-
λειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. 
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται με την καταχώριση 
νομικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα-
θορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη 
δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών 
μέσω της σύνταξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουρ-
γίας του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 
(Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαμβάνεται η γεω-
δαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας και η δημι-

ουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η 

οποία συστάθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 81706/6085/1995 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο-

μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 

παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και μετο-

νομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), καταργείται χωρίς 

να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). 

4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη 

θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πά-

σης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσε-

ων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάθε 

είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες 

που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις 

οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

είναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του 

Φορέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή 

τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση 

των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεμείς 

δίκες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα 

του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και 

χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική 

ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους. 

5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της 

Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, 

καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και 

Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 

7. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθη-

κοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 

Κω - Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονί-

κης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυ-

λάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της 

απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 

6. α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκο-

φυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και 

Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλο-
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στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, 
Α΄ 176), 

ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, 
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και 

μόνιμα στην Ελλάδα.
12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν 
προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 
οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπε-
ται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων 
κοινωνικής προστασίας.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χο-
ρήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
του παρόντος. 

14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν 
επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγρα-
φος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) και το άρθρο 40 του 
ν. 4141/2013 (Α΄81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και 
καταβολή των προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και 
κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η καταβο-
λή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα 
παιδιού του παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργι-
κής απόφασης της παραγράφου 13.

16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018. 

Άρθρο 215 

1. Τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου 2018 
πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε 
χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης 
της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, 
με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της 
αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες του ατόμου με αναπηρία.

2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι 
την 30ή Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα 
με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση 
για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και 
διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. 

3. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της 
παραγράφου 1 είναι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλί-
σεων σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια Κέντρα 
Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010. Η καταβολή 
των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με 
αναπηρία διενεργείται από τον Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων. Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τον 
σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, δια-
βίβασης και αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος συνυπο-
βολής δικαιολογητικών εφόσον προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης 
της διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, τα Κέντρα Πι-
στοποίησης Αναπηρίας που συμμετέχουν, η διαδικασία 
εντός των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την 
εκτίμηση της δυνατότητας των ατόμων με αναπηρία να 
φέρουν σε πέρας δραστηριότητες σε διάφορους τομείς 
της καθημερινής τους ζωής, ο χρόνος και ο τρόπος κα-
ταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο 
ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του πα-
ρόντος.

5. Συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 
(Α΄245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφα-
λίσεων πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονο-
μής προνοιακών παροχών το οποίο διασυνδέεται με τα 
Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 και τα 
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010. Επι-
διωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και 
της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές 
υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Ως υπεύ-
θυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των 
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο 
Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: 
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πληρο-
φοριακού συστήματος, β. ζητήματα διασύνδεσης και 
διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και 
τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, 
όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση 
δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, 
και δ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήματος. 

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 216

Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44) 

1. Το άρθρο 1 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
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«Άρθρο 1

Ορισμοί 

1. Οδική βοήθεια οχημάτων είναι η δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελού-

νται σε όχημα σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που 

το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:

α) Η επί τόπου επισκευή του οχήματος.

β) Η μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο 

ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.

γ) Η μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευ-

ής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και η 

μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος 

μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέ-

σουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή 

του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα 

με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής 

βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση οδι-

κής βοήθειας.

δ) Η μεταφορά του οχήματος, καθώς και του οδηγού 

και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το ση-

μείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της 

Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η 

επιχείρηση οδικής βοήθειας.

Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους 

σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που ορίζονται 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος.

Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βο-

ήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

2. Μέσα οδικής βοήθειας οχημάτων είναι ο υλικός και 

μηχανολογικός εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό 

και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση για την παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων.

3. Σύμβαση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η συμφω-

νία για την παροχή οδικής βοήθειας από την επιχείρηση 

προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που 

εκδίδεται από την επιχείρηση. Δικαιούχος οδικής βοή-

θειας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει 

με την επιχείρηση οδικής βοήθειας σύμβαση οδικής 

βοήθειας.

4. Ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοή-

θειας είναι:

α) Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστι-

κή εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.

β) Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστι-

κές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

γ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση 

οδικής βοήθειας ή συνεργάτη για την εξυπηρέτηση μη 

συνδρομητή για συγκεκριμένο περιστατικό.

δ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση 

γερανών δημοσίας χρήσεως για συγκεκριμένο περιστα-

τικό και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή με-

ταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

5. Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης είναι οι κα-

τάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, τους οποίους διαθέτουν, 

με ίδια μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, οι επιχειρήσεις 

οδικής βοήθειας και στους οποίους επιχειρούν την απο-

κατάσταση της βλάβης με ασφάλεια και άνετες συνθήκες 

για τους επιβάτες του οχήματος που υπέστη βλάβη.

6. Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η 

επιχείρηση, η οποία παρέχει οδική βοήθεια οχημάτων 

άνευ συνδρομής είτε ως συμβαλλόμενη με τις λοιπές 

επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, είτε μετά από κλήση για 

συγκεκριμένο περιστατικό.

7. Επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η επι-

χείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει 

οδική βοήθεια οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου.».

2. Το άρθρο 2 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«Άρθρο 2

Υποχρεώσεις 

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων:

α) Βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα καθ’ όλη τη δι-

άρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες του 

χρόνου. 

β) Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημά-

των, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό 

και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση. 

γ) Διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης 

λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων.

δ) Διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Η 

επιχείρηση έχει ατομική ή ομαδική ασφάλιση επαγγελ-

ματικής ευθύνης έναντι των πελατών της για σωματικές 

βλάβες και υλικές ζημιές από την παροχή υπηρεσιών 

οδικής βοήθειας οχημάτων. Η ασφάλιση επαγγελματι-

κής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστά-

σεις της καθώς και το προσωπικό και τον εξοπλισμό που 

χρησιμοποιεί. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα 

ορίζεται ίσο με το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκι-

νητιστικό ατύχημα που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 

του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110). Η συνδρομή της ανωτέρω 

προϋπόθεσης αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικής 

κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία 

προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαί-

ου, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά 

κάλυψης. Η προϋπόθεση δεν καταλαμβάνει τις ασφαλι-

στικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας. 

2. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας διαθέτουν τουλά-

χιστον ένα (1) φορτηγό όχημα (πλατφόρμα, γερανοφό-

ρο) το οποίο έχει εγκαταστημένο σύστημα γεωχωρικού 

εντοπισμού (GPS), κατά νομό δραστηριότητας, μικτού 

βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων.

Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας δραστηριοποιείται 

σε ηπειρωτικούς νομούς στους οποίους υπάγονται και 

νησιά, υποχρεούται να διαθέτει ένα επιπλέον όχημα σε 

κάθε νησί που δραστηριοποιείται.

Εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχημά-

των, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να διαθέτουν απεριόρι-

στο αριθμό παντός είδους οχημάτων (όπως αυτοκίνητα, 

φορτηγά ή δίκυκλα), που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Όχημα οδικής βοήθειας θεωρείται και ο γεωργικός 

ελκυστήρας (τρακτέρ), καθώς και τα ειδικοποιημένα ερ-

πυστριοφόρα οχήματα προς αντιμετώπιση χιονιού, πά-

γου, λάσπης, άμμου, κατά τις επιλογές της επιχείρησης.
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Τα οχήματα είναι δυνατόν να εξοπλίζονται με μηχανή-
ματα ανέλκυσης, ρυμούλκησης και να φέρουν διάφορα 
εργαλεία και ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης.

3. Τα οχήματα οδικής βοήθειας: 
α) Ανήκουν στις επιχειρήσεις κατά πλήρη κυριότητα 

ή κατέχονται με παρακράτηση της κυριότητας ή δυνά-
μει σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
άλλης έννομης σχέσης.

β) Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του οδηγού και 
των επιβατών του ακινητοποιηθέντος οχήματος, ανάλο-
γα με τις θέσεις καθήμενων που διαθέτει το όχημα της 
επιχείρησης.

γ) Μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια.

4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τεχνι-
κό προσωπικό ως ακολούθως:

α) Έναν τουλάχιστον διευθυντή τεχνικού τμήματος, 
μηχανολόγο - μηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτά-
της σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως 
στην έδρα της επιχείρησης.

β) Σε κάθε ηπειρωτικό νομό, στους νομούς της Κρή-
της, αλλά και στα νησιά Εύβοια, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, 
Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, που δραστηριοποιούνται 
τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζόμενους εκ των οποίων 
το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνι-
τών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών.

γ) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια 
και σε άλλα νησιά, εκτός των προαναφερομένων, του-
λάχιστον δύο (2) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% 
τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλε-
κτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

δ) Έναν (1) μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό 
στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που 
διαθέτουν.

Στα παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου αυτής, 
μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν 
ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον 
διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

5. Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί: 
α) Δύναται να έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση 

εργασίας με την επιχείρηση. 
β) Συνάπτουν συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχό-

λησης κατά τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται η συνεχής 
επί 24ώρου βάσεως ετοιμότητα της επιχείρησης.

γ) Διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
αα) Κατέχουν άδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, 

σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν.
ββ) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 

σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλε-
κτροτεχνίτες αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο κατώτερης τεχνι-
κής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 
ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης τεχνι-
κής σχολής δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

6. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν, με ίδια 
μέσα ή με σύμβαση συνεργασίας, τουλάχιστον έναν (1) 
Σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό 

της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δρα-
στηριοποιούνται.

Οι Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να 
διαθέτουν:

α) ισόγειο χώρο, για γραφείο και αίθουσα αναμονής, 
ικανού εμβαδού για την υποδοχή των επιβατών των 
οχημάτων, με 

β) τουλάχιστον ένα (1) WC,
γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση,
δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα 

της οδικής βοήθειας,
στ) στεγασμένο ισόγειο χώρο ικανού εμβαδού, με τά-

φρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα, 
ζ) χώρο στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης.
7. Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν την 

οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήμα, ενώ οι μη ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας μόνο σε είδος.

8. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες 
μπορούν να παρέχουν οδική βοήθεια σε μη συνδρομη-
τή κατόπιν κλήσης για συγκεκριμένο περιστατικό εφό-
σον αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού 
μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΚ)1071/2009 και διαθέτουν φορτηγά δημόσιας χρή-
σης.».

3. Το άρθρο 3 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Άρθρο 3
Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων 

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας δραστηριοποιού-
νται είτε με ίδια μέσα είτε με συνεργάτες.

2. Σε όσους νομούς δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
οδικής βοήθειας και δεν υπάρχει σύμβαση συνεργασίας 
με συνεργάτη, η υποψήφια επιχείρηση οδικής βοήθει-
ας υποχρεούται να καλύψει τις περιοχές αυτές με δικά 
της μέσα και να δραστηριοποιείται η ίδια στους νομούς 
αυτούς.

3. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει στην 
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας ή στην Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον εί-
ναι ασφαλιστική, αναγγελία έναρξης λειτουργίας συ-
νοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας 
της. Η επιχείρηση εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των 
φορτηγών της στο όνομά της πριν την πάροδο τριμήνου 
από την αναγγελία, αλλιώς η αρμόδια αρχή απαγορεύει 
την άσκηση της δραστηριότητας και ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή των συνεργατών.

4. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λει-
τουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας είναι τα εξής:

α) Για την επιχείρηση:
αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του ιδι-

οκτήτη ή καταστατικό και έγγραφο διορισμού νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης, προκειμένου για νομικό 
πρόσωπο.

ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 
του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
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αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 11.

γγ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφα-
λιστική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία 
της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

δδ) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που 
τυχόν έχει συνάψει η επιχείρηση με ασφαλιστική εται-
ρεία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής 
βοήθειας στους ασφαλισμένους της.

εε) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που η 
επιχείρηση παραδίδει στους συνδρομητές.

στστ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους 
συνεργάτες.

ζζ) Κατάσταση των συνεργατών της επιχείρησης με 
συνημμένη για κάθε συνεργάτη τη βεβαίωση νόμιμης 
λειτουργίας.

β) Για το Προσωπικό:
αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού 

νομίμως κατατεθειμένης.
ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά περιοχή 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
γ) Για κάθε σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης: 
αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή χρησιδανείου του χώ-

ρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από αρμόδιο μηχανικό.
γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγι-

σμένη από αρμόδιο μηχανικό.
δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τη-

λέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης 
που διαθέτει η επιχείρηση.

δ) Για τα οχήματα:
αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημά-

των μικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει.
ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή τους αριθ-

μούς κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των τεσσάρων 
(4) τόνων κατανεμημένα κατά περιοχή και υπεύθυνη 
δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των 
οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στα ανω-
τέρω δικαιολογητικά, εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε 
έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό 
πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώ-
που με την οποία δηλώνονται οι όποιες μεταβολές.

6. Η σύμβαση οδικής βοήθειας προς τους συνδρομη-
τές συνάπτεται αποκλειστικά με την επιχείρηση οδικής 
βοήθειας και όχι με τον συνεργάτη και παραδίδεται το 
αποδεικτικό της έγγραφο το αργότερο εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών στον δικαιούχο από την επιχείρηση, 
που εισέπραξε τα χρήματα της συνδρομής.

7. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, εξαιτίας 
καιρικών συνθηκών, σεισμών, αυξημένης κίνησης κατά 
την τουριστική περίοδο και γενικά σε περιστάσεις που 
απαιτείται η ενίσχυση του δυναμικού ορισμένων περι-
οχών της χώρας, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και 
οι συνεργάτες τους, δύνανται να μετακινούν οχήματα 
και προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα οι έχοντες ανάγκη την οδική βοήθεια, 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα μένουν άλλες περιοχές με 
λιγότερα οχήματα ή προσωπικό από ό,τι προβλέπεται με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή βλαβών οχημά-
των των συνεργατών, η επιχείρηση δύναται να διαθέτει 
προσωρινά δικά της οχήματα προς τους συνεργάτες.

8. Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις ζημιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και στον κλάδο 18 Βοήθεια, μπορούν να προσφέρουν 
οδική βοήθεια οχημάτων, σύμφωνα με το ν.δ. 400/1970 
(Α΄ 10) και με τον παρόντα νόμο.

9. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να προσφέ-
ρουν οδική βοήθεια είτε οι ίδιες ως επιχειρήσεις οδικής 
βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος είτε χρησιμοποιώντας άλλες επιχειρήσεις οδικής 
βοήθειας οχημάτων, ασφαλιστικές ή μη.

10. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να παραδίδει 
ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας στον ασφαλισμένο, στο 
οποίο περιέχονται όλες οι υποχρεώσεις της και τα στοι-
χεία του άρθρου 9 του παρόντος.

Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει η ίδια τα 
μέσα, αλλά συνεργάζεται με άλλη επιχείρηση οδικής 
βοήθειας οχημάτων, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται, 
εκτός των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 
10 και όλα τα στοιχεία της επιχείρησης οδικής βοήθειας 
οχημάτων που την εξυπηρετεί.

Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει ίδια μέσα, 
στο ασφαλιστήριο αναγράφονται και τα στοιχεία των 
συνεργατών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, 
οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

11. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δεν προσφέρουν με 
δικά τους μέσα οδική βοήθεια οχημάτων και έχουν συ-
νάψει συμβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης με επιχειρήσεις 
άλλων κρατών για εξυπηρέτηση των οχημάτων των πε-
λατών τους, εφόσον έχει υποστεί βλάβη στον ελληνικό 
χώρο όχημα πελάτη της ξένης εταιρίας, μπορούν να 
εξυπηρετούν τα οχήματα αυτά με τη συνεργαζόμενη 
επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που έχουν συνά-
ψει σύμβαση, αποζημιώνοντας την κατά περιστατικό ή 
χρησιμοποιώντας γερανούς Δημοσίας Χρήσεως.» 

4. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3651/2008 καταργούνται.
5. Το άρθρο 6 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 4, και 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 4
Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων 

1. Οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων υποχρε-
ούνται να διαθέτουν οι ίδιοι στους νομούς όπου δρα-
στηριοποιούνται την οργάνωση, τον εξοπλισμό και το 
προσωπικό του άρθρου 2. Ο έλεγχος της λειτουργίας των 
συνεργατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
ασκείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

2. Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας υποβάλλει στην αρ-
μόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περι-
φέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη 
από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή 
των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας του. Ο συνερ-
γάτης εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών 
του στο όνομά του πριν την πάροδο τριμήνου από την 
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αναγγελία, αλλιώς η Υπηρεσία απαγορεύει την άσκηση 

της δραστηριότητας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή 

της επιχείρησης οδικής βοήθειας.

3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λει-

τουργία του συνεργάτη οδικής βοήθειας είναι τα εξής: 

α) Για την επιχείρηση:

αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του 

ιδιοκτήτη όταν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή 

καταστατικό και έγγραφο διορισμού νομίμου εκπροσώ-

που της επιχείρησης, προκειμένου για νομικό πρόσωπο.

ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 

του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 

αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 12,

γγ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει 

συνάψει με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

β) Για το Προσωπικό:

αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού 

νομίμως κατατεθειμένης.

ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά περιοχή 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

γ) Για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης: 

αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή χρησιδανείου του χώ-

ρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από αρμόδιο μηχανικό.

γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγι-

σμένη από αρμόδιο μηχανικό.

δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τη-

λέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης 

που διαθέτει η επιχείρηση.

δ) Για τα οχήματα: 

αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημά-

των μικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει

ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή τους αριθ-

μούς κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των τεσσάρων 

(4) τόνων που διαθέτει κατανεμημένα κατά περιοχή και 

υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατα-

νομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στα ανω-

τέρω δικαιολογητικά, εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε 

έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό 

πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προ-

σώπου με την οποία δηλώνονται οι όποιες μεταβολές.

5. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στα 

οχήματα οδικής βοήθειας και στους σταθμούς παραμο-

νής και μεταφόρτωσης το διακριτικό τίτλο και τα σήματα 

που κατέχουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, με τις 

οποίες συνεργάζονται, σύμφωνα με τη σύμβαση που 

έχει υπογραφεί μεταξύ τους.

6. Η παροχή οδικής βοήθειας από συνεργάτη επιτρέπε-

ται είτε για λογαριασμό της επιχείρησης οδικής βοήθειας 

σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους, 

είτε μετά από κλήση για συγκεκριμένο περιστατικό.»

6. Το άρθρο 7 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 5 και 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 5
Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων 

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων 
ασφαλιστικές ή μη ασφαλιστικές, υποχρεούνται να δια-
θέτουν την οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2, 
εκτός από τα οχήματα της παραγράφου 2 αντί των οποί-
ων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό 
αυτοκίνητο άνω των δεκαεννέα (19) τόνων (πλατφόρμα, 
γερανοφόρο). 

2. Σε περίπτωση που το έργο της επιχείρησης δεν πε-
ριορίζεται μόνο στην παροχή οδικής βοήθειας βαρέων 
οχημάτων, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρό-
ντος νόμου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.»

7. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3651/2008, διαγρά-
φονται όλα τα εδάφια πλην των δύο τελευταίων.

8. Στο άρθρο 11 του ν. 3651/2008, διαγράφεται η πα-
ράγραφος 2 και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται 
σε 2 και 3 αντίστοιχα.

9. Στον τίτλο του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, η λέξη 
«χορήγηση αδειών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «όροι 
λειτουργίας».

10. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι 
λέξεις «Οι άδειες οδικής βοήθειας, που προβλέπονται από 
τον παρόντα νόμο, δεν χορηγούνται» αντικαθίσταται από 
τις λέξεις «Απαγορεύεται η λειτουργία επιχείρησης οδικής 
βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας» και προστίθεται 
εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 ως εξής «Με απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζε-
ται η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση 
συνδρομής της προϋπόθεσης του παραπάνω εδαφίου.».

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι 
λέξεις «νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» αντικαθίσταται 
από τις λέξεις «Περιφερειακών Ενοτήτων».

12. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3651/2008, 
αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

13. Το άρθρο 14 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 12 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12
Κυρώσεις 

1. Τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα:

α) από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ευρώ, που προσφέρουν οδική βοήθεια οχημά-
των χωρίς τη σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας,

β) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ, που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες,

γ) από δύο χιλιάδες (2.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ οι συνεργάτες της παραγράφου 6 του άρθρου 1, 
που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδι-
κής βοήθειας με την οποία έχουν συμβληθεί,

δ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ και οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλο-
φορίας του οχήματος για κάθε παράβαση της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 1,

ε) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 8,
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στ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οιαδήπο-
τε μορφής, καθώς και οι τυχόν συνεργάτες τους, εφόσον 
δεν εκπληρώνουν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους ή τις 
εκπληρώνουν κατά τρόπο πλημμελή.

2. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα της παρα-
γράφου 1 διπλασιάζονται.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του 
κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται κατά τις 
διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και 
Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες της 
διαδικασίας για την διαπίστωση των παραβάσεων, τον 
καταλογισμό, την επιβολή και είσπραξη των διοικητικών 
προστίμων και την απόδοσή τους στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, καθώς και μπορούν να καθορίζονται και άλλα 
αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση των παραβάσεων.

4. Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση και την επιβολή 
των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων είναι ο οικείος 
Περιφερειάρχης ή η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου 
για ασφαλιστική εταιρεία.»

14. Το άρθρο 15 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 13.
15. Το άρθρο 16 του ν. 3651/2008, αναριθμείται σε 14.
16. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται 

οι υπουργικές αποφάσεις Α7/οικ. 42961/3496/2008 (Β΄ 
1632) και Α7/οικ. 69835/ 5832/2008 (Β΄ 2592). Οι επιχει-
ρήσεις που ήδη λειτουργούν οφείλουν να προσαρμο-
στούν στις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσμίας 
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 217
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων 
(Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) 

1.α. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών 
(Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνι-
κών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και 
δημοσίων έργων. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση 
νομοθετικού πλαισίου εκσυγχρονισμού της λειτουργί-
ας της δημόσιας διοίκησης μέσω της δημιουργίας ηλε-
κτρονικού συστήματος παρακολούθησης της παραγω-
γής έργων, με σκοπό τη διαφάνεια, την επιτάχυνση των 
διοικητικών διαδικασιών, την εξοικονόμηση δημοσίων 
πόρων και τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι, κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις, διοικητικές διαδικασίες συνεχίζουν να ισχύουν, 
όπως προβλέπονται σε αυτές, χωρίς να δημιουργούν 
περαιτέρω διοικητικό βάρος και νέες υποχρεώσεις ιδιω-
τών ή δημοσίου, απλώς επαναδιοργανώνουν μέσω του 
παρόντος ηλεκτρονικού συστήματος τη διαδικασία.

β. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: α) στα 
δημόσια και ιδιωτικά έργα, που ανατίθενται από αναθέ-
τουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/ 
2016 (Α΄ 147), από λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ 
του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και από ιδιώτες, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και β) στα έργα παραχώρησης 
του ν. 4413/2016 (Α΄148). 

γ. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «δημόσιο έργο», 
«ιδιωτικό έργο», και «έργο παραχώρησης» νοείται το δη-
μόσιο και ιδιωτικό έργο και το έργο παραχώρησης κατά 
τους ορισμούς της παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 4472/
2017 (Α΄ 74). 

δ. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται: 
A) Οι δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στους τομείς 

της Άμυνας και της Ασφάλειας του Μέρους Δεύτερου 
του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και οι δημόσιες συμβάσεις 
στις οποίες δεν εφαρμόζεται το Μέρος Δεύτερο του ν. 
3978/2011 (Α΄137), σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρ-
θρο 24 του εν λόγω νόμου.

Β) Οι συμβάσεις του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), συμπερι-
λαμβανομένων και των συμβάσεων που συνάπτονται 
από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες 
ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται 
από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. 

2. α. Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονι-
κή διαδικτυακή φόρμα για κάθε δημόσιο και ιδιωτικό 
έργο όλα τα επιμέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν 
σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο από το σχετικό αί-
τημα προγραμματισμού μέχρι και την οριστική παρα-
λαβή του για το δημόσιο έργο ή την ηλεκτροδότησή 
του για το ιδιωτικό έργο. Η καταχώρηση των στοιχείων 
στο Κ.Η.Σ.Π.Α.Τ.Ε. γίνεται είτε αυτομάτως μέσω της ηλε-
κτρονικής διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων 
της παρ. 3 είτε με την ηλεκτρονική μεταφόρτωση του 
εγγράφου, που αντικαθιστά τη τήρηση της έγγραφης 
διοικητικής διαδικασίας ή την υποχρέωση του πολίτη 
να προσέλθει στην αρμόδια διοικητική αρχή για τη δι-
εκπεραίωση της υπόθεσής του.

β. Ενδεικτικά, καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρα-
γράφου 3: ο κύριος του έργου, ο φορέας υλοποίησης, 
οι αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η 
ομάδα μελέτης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχό-
λησης του κάθε μέλους της ομάδας μελέτης, η ομάδα 
επίβλεψης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης 
του κάθε μέλους της ομάδας επίβλεψης, η ομάδα τεχνι-
κού συμβούλου, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλη-
σης του κάθε μέλους της ομάδας τεχνικού συμβούλου, 
οι συντελεστές παραγωγής του έργου (ανάδοχοι, κα-
τασκευαστές, υπεργολάβοι, προμηθευτές, συνεργεία, 
μηχανήματα), οι συντελεστές διοίκησης του έργου (επι-
βλέποντες, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή 
κ.λπ.), η κατηγορία του, ο τίτλος, το φυσικό αντικείμενο 
(κατηγορία έργου και βασικά χαρακτηριστικά), ο χρονι-
κός προγραμματισμός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, ο προϋπολογισμός του, η σύμβαση ανάθε-
σης του έργου, τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης, 
συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης εφαρμογής και 
οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, οι εγκεκριμένοι λο-
γαριασμοί (πιστοποιήσεις) και οι πληρωμές, αποφάσεις 
της διευθύνουσας υπηρεσίας και προϊσταμένης αρχής 
(εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παρατάσεις, εγκρίσεις 
επιμετρήσεων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, πρω-

ΑΔΑ: 69Ζ1465ΧΘΞ-ΙΓΞ



 
 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 
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 λειτουργίας επιχείρησης οδικής 
βοήθειας οχημάτων και χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας» 

Προς(1): 

Υπηρεσία Μεταφορών της 
Περιφερειακής Ενότητας 

 

της Περιφέρειας  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας*:  Α.Φ.
Μ: 

 Υπηκοότητα:  

 
Αριθ. Διαβατηρίου*: 

 Αρ. 
Βιβλιαρίου 
Υγείας*:  

 Αρ. Άδειας  
οδήγησης*  

Ημερομηνία γέννησης**:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  
Fax
:  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 
** αναγράφεται  ολογράφως  και  κατόπιν  αριθμητικά  ως  πλήρης  εξαψήφιος  αριθµός  η  ημερομηνία  γέννησης:   
π.χ. η  7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά 070269 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

Επωνυμία:  

Αρ. Καταστατικού:   Έτος ίδρυσης:  

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (ΑΕ και 
ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία 
καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου της έδρας (ΟΕ και ΕΕ):  

 Α.Φ.Μ.:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.:  

Έδρα Οδός:  Αριθμός  ΤΚ  Νομός  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  
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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. 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:  Α.Δ.Τ.:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

«Αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

(α) Για την επιχείρηση: 
   

(αα1) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής 
ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης 
(προκειμένου για φυσικό πρόσωπο)  
 

   

(αα2) Καταστατικό της επιχείρησης 
(προκειμένου για νομικό πρόσωπο)     
(αα3) έγγραφο διορισμού νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης (προκειμένου 
για νομικό πρόσωπο) 

 
  

(ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής 
χρήσης του φυσικού προσώπου ή του 
νομίμου εκπροσώπου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
11 του ν. 3651/2008, όπως ισχύει *.  

 

  

(γγ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από 
την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία 
προκύπτουν τα στοιχεία της περίπτωσης γ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
ν.3651/2008, όπως ισχύει.  

 

  

(δδ) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής 
βοήθειας που τυχόν έχει συνάψει η 
επιχείρηση με ασφαλιστική εταιρεία και με 
την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής 
βοήθειας στους ασφαλισμένους της.  

 

  

(εε) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής 
βοήθειας που η επιχείρηση παραδίδει στους 
συνδρομητές. 

 
  

(στστ) Αντίγραφο της σύμβασης 
συνεργασίας με τους συνεργάτες    
(ζζ) Κατάσταση των συνεργατών της 
επιχείρησης με συνημμένη για κάθε 
συνεργάτη τη βεβαίωση νόμιμης 
λειτουργίας 

 
  

(ηη) Άδεια οδικού μεταφορέα του 
κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εάν η 
επιχείρηση διαθέτει φορτηγά δημοσίας 
χρήσης  
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(β) Για το Προσωπικό:  
   

(αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης 
προσωπικού νομίμως κατατεθειμένης.  
 

 
  

(ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού ανά 
περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης    
(γ) Για κάθε σταθμό παραμονής και 
μεταφόρτωσης:    
(αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή 
χρησιδανείου του χώρου ή συμβόλαιο 
ιδιοκτησίας.  

 
  

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
αρμόδιο μηχανικό.  

 
  

(γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.    
(δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις 
και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής 
και μεταφόρτωσης που διαθέτει η 
επιχείρηση 

 
  

(δ) Για τα οχήματα:  
   

(αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας 
των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 
τόνων που διαθέτει.  

 
  

ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή 
τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων 
άνω των τεσσάρων (4) τόνων 
κατανεμημένα κατά περιοχή  

 
  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
* 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 
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. 
 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

� 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:…………………………………………………………….. 
� 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
� 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
� 4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………………………………………………... 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η επιχείρηση εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών της στο όνομά της 
πριν την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία, αλλιώς η αρμόδια αρχή απαγορεύει την άσκηση της 
δραστηριότητας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή των συνεργατών.  
 
ΧΡΟΝΟΣ: Τρείς (3) μήνες από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης με όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά προς την αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία εντός της προθεσμίας των τριών (3) 
μηνών ελέγχει την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης και, σε 
περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί την Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
απαγορεύει την λειτουργία της επιχείρησης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Στην περίπτωση 
αυτή η τρίμηνη προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Εάν η προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, η επιχείρηση 
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λειτουργεί ελεύθερα (άρθρο 3 ν. 3919/2011, ΦΕΚ Α’ 32). Κατά της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας 
για απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη.    
 
 
ΚΟΣΤΟΣ: Τέλος αδείας οχημάτων για τα οχήματα οδικής βοήθειας της επιχείρησης (άρθρο 26 ν. 
2873/2000, ΦΕΚ Α' 285) 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) 
Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
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. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας θα δραστηριοποιείται με ίδια μέσα στους νομούς ……………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
και με συνεργάτες στους νομούς …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
2. Η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχεται από την επιχείρηση είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις 
του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.  
 
3. Η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του ν. 
3651/2008 όπως ισχύει 
 
4. Η επιχείρηση απασχολεί κατά περιοχή το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό του άρθρου 2 του ν.3651/2008, 
όπως ισχύει   
 
5. Το τεχνικό προσωπικό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3651/2008, όπως ισχύει 

 
6. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης της επιχείρησης λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3651/2008, όπως ισχύει. 
 
7. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης διαθέτουν τον εξοπλισμό του άρθρου 2 του ν.3651/2008 
 
8. Εξουσιοδοτώ τον πιο πάνω αναφερόµενο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική απάντηση 
της Υπηρεσίας (διαγράφεται αν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
 
9. Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 

 
 

*«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. 

 

.................................................. 
Ημερομηνία 

Ο αιτών/η αιτούσα 
 
 
 
 

(Σφραγίδα - υπογραφή) 
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 
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 λειτουργίας συνεργάτη οδικής 
βοήθειας και χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας» 

Προς(1): 

Υπηρεσία Μεταφορών της 
Περιφερειακής Ενότητας 

 

της Περιφέρειας  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας*:  Α.Φ.
Μ: 

 Υπηκοότητα:  

 
Αριθ. Διαβατηρίου*: 

 Αρ. 
Βιβλιαρίου 
Υγείας*:  

 Αρ. Άδειας  
οδήγησης*  

Ημερομηνία γέννησης**:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  
Fax
:  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας 
** αναγράφεται  ολογράφως  και  κατόπιν  αριθμητικά  ως  πλήρης  εξαψήφιος  αριθµός  η  ημερομηνία  γέννησης:   
π.χ. η  7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά 070269 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

Επωνυμία:  

Αρ. Καταστατικού:   Έτος ίδρυσης:  

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (ΑΕ και 
ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία 
καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου της έδρας (ΟΕ και ΕΕ):  

 Α.Φ.Μ.:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.:  

Έδρα Οδός:  Αριθμός  ΤΚ  Νομός  
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Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
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. 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:  Α.Δ.Τ.:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

«Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

(α) Για την επιχείρηση: 
   

(αα1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης 
(προκειμένου για φυσικό πρόσωπο)  
 

   

(αα2) Καταστατικό της επιχείρησης 
(προκειμένου για νομικό πρόσωπο)     
(αα3) έγγραφο διορισμού νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης 
(προκειμένου για νομικό πρόσωπο) 

 
  

(ββ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
γενικής χρήσης του φυσικού προσώπου ή 
του νομίμου εκπροσώπου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 11 του ν. 3651/2008, όπως ισχύει 
*.  

 

  

(γγ) Αντίγραφο της σύμβασης 
συνεργασίας που έχει συνάψει με 
επιχειρήσεις οδικής βοήθειας  

 
  

(δδ) Άδεια οδικού μεταφορέα του 
κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εάν η 
επιχείρηση διαθέτει φορτηγά δημοσίας 
χρήσης  

 
  

(β) Για το Προσωπικό:  
   

(αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης 
προσωπικού νομίμως κατατεθειμένης.  
 

 
  

(ββ) Πίνακας με κατανομή προσωπικού 
ανά περιοχή δραστηριοποίησης της 
επιχείρησης 

 
  

(γ) Για τους σταθμούς παραμονής και 
μεταφόρτωσης:    
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(αα) Συμφωνητικό μίσθωσης ή 
χρησιδανείου του χώρου ή συμβόλαιο 
ιδιοκτησίας.  

 
  

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
αρμόδιο μηχανικό.  

 
  

(γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.    
(δδ) Κατάσταση με τις ακριβείς 
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των 
σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης 
που διαθέτει η επιχείρηση 

 
  

(δ) Για τα οχήματα:  
   

(αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας 
των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 
τόνων που διαθέτει.  

 
  

ββ) Πίνακας με τους αριθμούς πλαισίου ή 
τους αριθμούς κυκλοφορίας των 
οχημάτων άνω των τεσσάρων (4) τόνων 
που διαθέτει κατανεμημένα κατά περιοχή  

 
  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
* 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 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. 
 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

� 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:…………………………………………………………….. 
� 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
� 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
� 4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………………………………………………... 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο συνεργάτης εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών του στο όνομά του 
πριν την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία, αλλιώς η Υπηρεσία απαγορεύει την άσκηση της 
δραστηριότητας και ενημερώνει την αρμόδια αρχή της επιχείρησης οδικής βοήθειας. 
 
ΧΡΟΝΟΣ: Τρείς (3) μήνες από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του συνεργάτη με όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά προς την αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία εντός της προθεσμίας των τριών (3) 
μηνών ελέγχει την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία του συνεργάτη και, σε 
περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί την Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
απαγορεύει την λειτουργία του συνεργάτη, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή 
η τρίμηνη προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εάν η προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, ο συνεργάτης λειτουργεί 
ελεύθερα (άρθρο 3 ν. 3919/2011, ΦΕΚ Α’ 32). Κατά της απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας για 
απαγόρευση λειτουργίας του συνεργάτη, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη.    
 
ΚΟΣΤΟΣ: Τέλος αδείας οχημάτων για τα οχήματα οδικής βοήθειας του συνεργάτη (άρθρο 26 ν. 
2873/2000, ΦΕΚ Α' 285) 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) 
Νόμος 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
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. Η επιχείρηση συνεργάτη οδικής βοήθειας θα δραστηριοποιείται με ίδια μέσα στους νομούς….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχεται από την επιχείρηση είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις 
του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.  
 
3. Η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του ν. 
3651/2008 όπως ισχύει 
 
4. Η επιχείρηση απασχολεί κατά περιοχή το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό του άρθρου 2 του ν.3651/2008, 
όπως ισχύει   
 
5. Η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3651/2008, όπως ισχύει 

 
6. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης της επιχείρησης λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3651/2008, όπως ισχύει. 
 
7. Οι σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης διαθέτουν τον εξοπλισμό του άρθρου 2 του ν.3651/2008 
 
8. Εξουσιοδοτώ τον πιο πάνω αναφερόµενο να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική 
απάντηση της Υπηρεσίας (διαγράφεται αν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 
 
9. Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 

 
 

*«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. 

 

.................................................. 
Ημερομηνία 

Ο αιτών/η αιτούσα 
 
 
 
 

(Σφραγίδα - υπογραφή) 
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