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                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παπάγου, 16-11-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθμός Προτ/τας: ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ30/Α14δ/323980 
 
Ταχ. Δ/νση  
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Ε-mail       

 
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 156 69  Παπάγου 
: Ε. Γιάνναινας 
: 2106508500 
: v.giannainas@yme.gov.gr 

  
 ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

 
 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

 
ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ:    

Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης 
 
α) Ο  ν.4442/2016  (Α΄230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
β) Ο ν.4811/2021 (Α’108) «Απλούστευσης 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» 
γ) Η κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και 
δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας 
σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων»,  
(Β’5275) και με ΑΔΑ: ΩΔ34465ΧΘΞ-04Ξ 

 
Σας διαβιβάζουμε τη (γ) σχετική κοινή υπουργική απόφαση για ενημέρωση και 

εφαρμογή. 
Η νέα απόφαση εφαρμόζεται ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 12-12-2021.  
Από την έναρξη ισχύος της (γ) σχετικής απόφασης : 

 Για την έναρξη λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα 
αρχή δηλαδή την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 
Π.Ε.Ι.. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση  αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του 
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της 
δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική 
μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που 
λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3844/2010 (Α΄63), με 
θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα 
της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο 
νομικού προσώπου). Όταν πρόκειται για αρχική έγκριση ή για έγκριση αλλαγής φορέα, 
η αδειοδοτούσα αρχή, μαζί με την έγκριση της λειτουργίας, χορηγεί και τον 
κωδικό/αύξοντα αριθμό, ο οποίος καταχωρείται στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό ελέγχου και εποπτείας, που είναι της 
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μορφής ΑΑΣΠΒΒΒΒ, όπου, ΑΑ: διψήφιος κωδικός Υπηρεσίας, ΣΠ: Σχολή/κέντρο 
επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., και ΒΒΒΒ: τετραψήφιος αύξων αριθμός. (άρθρο 3 της 
κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 
 Πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας 
σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., ο φορέας της δραστηριότητας 
συγκεντρώνει και υποβάλει μαζί με την αίτηση σειρά δικαιολογητικών (άρθρο 5 της κ.υ.α. 
Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 
 Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας 
σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εν λόγω κ.υ.α. (άρθρο 7 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 
 Για τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας λόγω μεταβολής δραστηριότητας 
σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας ή 
βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της εν λόγω 
κ.υ.α. (άρθρο 7 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).  
 Για την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, 
απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 227 του ν. 
4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. (άρθρο 9 της κ.υ.α. 
Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 
 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η άσκηση της δραστηριότητας χωρίς έγκριση 
λειτουργίας επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο 
από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. (άρθρο 10 της κ.υ.α. 
Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 
 Από την ημερομηνία έναρξης  ισχύος της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021    
καταργούνται τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία. ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και 
Μεταφορών «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής 
Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των 
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 2075) και τα Παραρτήματα αυτής σε ό,τι 
αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη 
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. (άρθρο 13 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-
2021). 
 Από την ημερομηνία  έναρξης ισχύος της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021 
καταργείται το άρθρο 2 και το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 13 της υ.α.30063/4796/2013 (Β’ 
2642). (άρθρο 13 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021). 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
   της Διεύθυνσης 

 
  Εμ. Παρίσης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας (με email) 

Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
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1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 
4. Γεν. Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (με email) 
6. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με email) 
7. Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6) της Γενική Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
8. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών (με email) 
9. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών (με email) 

10. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.) (με email) 
11. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (με email) 
12. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Σ.Ε.Ο.) (με 
email) 
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