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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Π.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Ημερομηνία
Γέννησης :

Επώνυμο Μητέρας :
Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ.

Τόπος Γέννησης :

Τόπος
Κατοικίας :

Τ.Κ.:

Οδός :

Αριθμ.:

Έδρα:

Τ.Κ.:

Οδός :

Αριθμ.:

Τηλέφωνα:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Fax:

Παρακαλώ για την: (υπογραμμίζετε την ορθή επιλογή)
 Χορήγηση της άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών



Ανανέωση της άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών με αριθμό …………………



Ακύρωση της άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών με αριθμό …………………
& επιστροφή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) αριθ. ………………….
του/της ……………………………………………, λόγω μη κατοχής Δ.Χ. αυτ/των.



Επανέκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών με αριθμό ………………
με χρήση του Π.Ε.Ε. αριθ. ………………… με κάτοχο τον/την ….……………………… ...........
& επιστροφή του Π.Ε.Ε. αριθ. …………………με κάτοχο τον/την …………………………
………………… στον/στην ίδιο/α ή με εξουσιοδότηση στον/στην .......………………
………………………… με Α.Δ.Τ. ……………….

 Επανέκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών με αριθμό ………………,
λόγω απώλειας ή καταστροφής.
Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο κάτω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

Ημερομηνία:…. . . - . . . - 20. . .
(θεώρηση υπογραφής)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

( Υπογραφή )

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ:
Αίτηση .
α) για ΧΟΡΗΓΗΣΗ το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ε.) (Δείτε παραγρ. 8)
β) για ΑΝΑΝΕΩΣΗ την παλαιά Άδεια Οδικού Μεταφορέα (την πρωτότυπη)
Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), ύπαρξης λογαριασμού αποκλειστικά στο
όνομα του αιτούντος με 9.000 EΥΡΩ για το πρώτο αυτοκίνητο και 5.000 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο Δ. Χ..
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (τα κείμενα δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών).
Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την Δ/νση Μεταφορών, για τους
διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους και τον διαχειριστή μεταφορών της επιχ/σης, (κατατίθεται Καταστατικό των
Ο.Ε. & Ε.Ε. ή Φ.Ε.Κ. των Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. έναρξης εργασιών & μεταβολών αντικειμένου ή έδρας (με πρόσφατη επανέκδοση ή θεώρηση από
την Δ.Ο.Υ.).
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ή Υπεκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης (από συγγενικό πρόσωπο) θεωρημένο
από τη Δ.Ο.Υ. , σε ισχύ, ει δυνατόν 5ετούς διάρκειας, ή Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας της έδρας της μεταφορικής
επιχείρησης. Τα παραπάνω έγγραφα στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας).
Α) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι τρίτο πρόσωπο εκτός της επιχείρησης απαιτείται Σύμβαση του ιδίου με τον νόμιμο
εκπρόσωπο/διαχειριστή της επιχ/σης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από την Αστυνομία ή άλλη
δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή (το κείμενο της Σύμβασης δίνει η Δ/νση Μεταφορών) ή
Β) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι μέτοχος/εταίρος/μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης ή θα δηλώνεται ως διαχειριστής
μεταφορών στο Καταστατικό (Ε.Ε. ή Ο.Ε.) ή στο Φ.Ε.Κ. (Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) της εταιρείας ή θα υπάρχει Πράξη
Ορισμού του ως διαχειριστή μεταφορών αυτής ή
Γ) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι μισθωτός / υπάλληλος της επιχείρησης απαιτείται Απόσπασμα Ατομικού
Λογαριασμού του ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Εργοδότη θεωρημένη από το αρμόδιο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α..

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Στις περιπτώσεις «Β» και «Γ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ακριβές φωτοαντίγραφο του Π.Ε.Ε. εκδοθέν από την
Δ/νση Μεταφορών όπου έχει κατατεθεί το πρωτότυπο. Στην περίπτωση «Α» είναι απαραίτητη η κατάθεση του
πρωτοτύπου Π.Ε.Ε.

 Η διάρκεια της άδειας είναι 5ετής, εκτός αν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά λήγει πριν την 5ετία (π.χ. το
Συμφων. Μίσθωσης, η Σύμβαση του Π.Ε.Ε., η υπαλληλική σχέση.)
Β. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Αίτηση .
Την παλαιά Άδεια Οδικού Μεταφορέα (την πρωτότυπη)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών)

1.
2.
3.

Γ. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
I. Λόγω αλλαγής Πιστοποιητικού (Π.Ε.Ε.)
1. Αίτηση
2. Την παλαιά Άδεια Οδικού Μεταφορέα (την πρωτότυπη)
3. Το νέο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ε.) (Δείτε παραγρ. 8, ενότητα Α.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ για «Β» & «Γ.Ι» ενότητα:
Για την επιστροφή Πιστ/κού (Π.Ε.Ε.) τρίτου προσώπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότησή του με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή.
ΙΙ. Λόγω απώλειας /καταστροφής
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την προϋπόθεση της επαγγελματικότητας, αλλά προσλαμβάνει τρίτον, ο οποίος
έχει την προϋπόθεση αυτή, συνυποβάλλονται μαζί με το Π.Ε.Ι. και το δικαιολογητικό 3 στο όνομα του κατόχου του
Π.Ε.Ι.
2. Η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα είναι πενταετής.
3. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επίσης η θεώρηση
γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή στην υποβαλλόμενη αίτηση, από την Αστυνομία ή
οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

