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Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ)
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1975/10 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ Φ50/48597/5875/2009
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ)

Άρθρο 3
Πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο−
χή εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων
οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετη−
µένων σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.1985 π.δ.
(ΦΕΚ 181 ∆΄), η πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαµορφώνεται
µε την κατασκευή:
α. ενιαίας εισόδου – εξόδου πλάτους 6 µ. έως 10 µ.
ή χωριστής εισόδου και εξόδου πλάτους 4 µ. έως 8 µ.
η καθεµία, µε ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια
ή προς διαφορετικές οδούς, προκειµένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Ελαφρών Οχηµάτων.
β. ενιαίας εισόδου – εξόδου ελάχιστου πλάτους 3 µ.
προκειµένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ.
γ. ενιαίας εισόδου – εξόδου πλάτους τουλάχιστον 8 µ.
ή χωριστής εισόδου – εξόδου πλάτους τουλάχιστον 4
µ. η καθεµία, µε ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια
ή προς διαφορετικές οδούς προκειµένου για I.Κ.Τ.Ε.Ο.
Βαρέων Οχηµάτων.
2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή
εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι−
σµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων
σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.85 π.δ. (ΦΕΚ 181∆΄),
επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαµόρφωση
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου−εξόδου κατά την
κρίση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24
του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α΄), όπως ισχύει, πληρουµέ−
νων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί
ορατότητας και αποστάσεων από συµβολές οδών που
περιλαµβάνονται στο εν λόγω ∆ιάταγµα, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή
εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι−
σµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων
σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.85 π.δ. (ΦΕΚ 181∆΄),
αλλά επί δηµοτικής ή κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης
αγροτικής οδού, κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου ή κόµβος σύνδεσης τύπου ∆ σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του β.δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
268Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµοσίων επι−
βατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος
οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες
διατάξεις».
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ. Της 6868/931/2009 (ΦΕΚ 178Β΄) απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Μετα−
φορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως
κάθε φορά ισχύει.
4. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τε−
χνικού Ελέγχου ∆ίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοπο−
δηλάτων της Κατηγορίας 7 του Παραρτήµατος Ι της
Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086Β΄) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει.
5. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέ−
ντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 1,2 και 3 του
Παραρτήµατος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ
1086Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως
κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει−
τουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τη δια−
δικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος
των αδειών αυτών.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
1. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων που ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268A΄) όπως ισχύει
κάθε φορά, και έχουν ως αντικείµενο τη διενέργεια τε−
χνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται µε τις εκάστοτε
ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α΄).
2. «Οχήµατα» θεωρούνται όλες οι κατηγορίες οχηµά−
των του Παραρτήµατος I της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ
1523Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι−
κονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43086/4636/2003
(ΦΕΚ 1086Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και
όπως κάθε φορά ισχύει.
3. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 4,5 και 6
του Παραρτήµατος Ι της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ
1086Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
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τα σηµεία εισόδου, στάθµευσης, ελιγµών στάθµευσης,
εισόδου προς έλεγχο, αναµονής και εξόδου.
β. Να παρεµβάλλεται απαραιτήτως ανάµεσα στα κτί−
ρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορίας
των οχηµάτων, καθώς και στους χώρους στάθµευσης,
δίκτυο πεζοδροµίων, πλάτους τουλάχιστον 1,20µ. και
ύψους από 0,12 έως 0,15 µ. κατάλληλα πλακοστρωµέ−
νων και διαµορφωµένων, ώστε να διευκολύνεται η αυ−
τόνοµη και ασφαλής µετακίνηση όλων των χρηστών
και ιδιαίτερα των χρηστών αµαξιδίων αλλά και λοιπών
εµποδιζοµένων ατόµων. ∆εν απαιτείται η διαµόρφωση
πεζοδροµίων µεταξύ δύο θέσεων στάθµευσης και από
τη δεξιά πλευρά µίας θέσης στάθµευσης. Οι απολήξεις
των πεζοδροµίων επισηµαίνονται µε έντονο χρώµα σε
αντίθεση µε αυτό των παρακειµένων επιφανειών.
2. Κάθε I.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως χώρους στάθ−
µευσης των προς έλεγχο οχηµάτων (τρείς (3) θέσεις
ανά διάδροµο/γραµµή τεχνικού έλεγχου, εκ των οποίων
δύο (2) πριν τον έλεγχο και µία (1) µετά τον έλεγχο),
καθώς και χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων του προ−
σωπικού (ως ελάχιστος αριθµός θέσεων στάθµευσης
προσωπικού καθορίζονται οι 3 θέσεις για µια γραµµή
τεχνικού ελέγχου και επιπλέον 1 θέση στάθµευσης για
κάθε επιπλέον γραµµή τεχνικού ελέγχου), οι οποίες µπο−
ρεί να ευρίσκονται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών
εγκαταστάσεων του I.Κ.Τ.Ε.Ο.. Οι ελάχιστες διαστάσεις
των παραπάνω θέσεων στάθµευσης για τους διαδρό−
µους ελέγχου είναι:
α. σύµφωνα µε το π.δ. 326/91 (για αυτοεξυπηρέτη−
ση). Ειδικότερα, προκειµένου για διαδρόµους ελέγχου
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ελαφρών Οχηµάτων, η µία εξ αυτών θα είναι
διαστάσεων 10µ. x 2,50µ.
β. 22µ. x 3µ. για διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Βαρέων
Οχηµάτων και η µία θέση στάθµευσης από τις δύο πριν
τον έλεγχο µπορεί να είναι 15µ. x 3µ.
γ. 1,25µ. x 2,50µ. για διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
– ΜΟΤΟ.
δ. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων στάθµευσης
του προσωπικού θα πρέπει να είναι 4,5µ. x 2,25µ.
3. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθµευσης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι κατάλληλα επιστρωµένες µε ασφαλ−
τοτάπητα ή µε άλλο κατάλληλο υλικό και διαθέτουν
κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των
διερχοµένων οχηµάτων. Η επιφάνειες των διαδρόµων
ελέγχου θα πρέπει να έχουν κλίση το πολύ 1%. Όλες
οι άλλες επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθµευσης των
προς έλεγχο οχηµάτων µπορούν να έχουν κλίση έως 10%.
4. Η όλη έκταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει κατάλληλη
διάταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού που καλύπτει το
γήπεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ή την κύρια έκταση αυτού και την
προσπέλαση σε αυτήν, κατά περίπτωση.
5. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακό−
ρυφη σήµανση για την οµαλή και απρόσκοπτη πορεία
όλων των οχηµάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγε−
λίας κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά
βέλη πορείας κ.λπ.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
6. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τµήµατος
αυτού, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση
ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
µε τις όµορες ιδιοκτησίες, τοποθετείται περίφραξη. Η
εκάστοτε εγκεκριµένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέ−
πεται να µη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρχει
πρέπει να µην παρεµποδίζει την ορατότητα. Επιτρέπε−
ται για λόγους κυκλοφοριακής σύνδεσης η µετατόπιση
της όλης διάταξης εισόδου – εξόδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. προς
το εσωτερικό του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή το
εµβαδόν του γηπέδου που αποτέµνεται θεωρείται ότι
δεν αφαιρείται από το εµβαδόν της κυρίας έκτασης
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
7. Η απόσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του
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µε το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α΄), πληρουµένων όµως πά−
ντοτε όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί
ορατότητας και αποστάσεων από συµβολές οδών που
περιλαµβάνονται στο παραπάνω β.δ. (465/1970), όπως
ισχύει.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή
για λειτουργικούς λόγους η κατασκευή και δεύτερης
εισόδου ή/και εξόδου, ενιαίας ή ξεχωριστής προς την
ίδια ή διαφορετική κατεύθυνση.
4. Η οδός πρόσβασης από την κύρια κεντρική οδό προς
το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα ή
τάπητα από σκυρόδεµα και να έχει πλάτος τουλάχιστον
3µ. προκειµένου για οδό µονής κατεύθυνσης και του−
λάχιστον 5µ. προκειµένου για οδό διπλής κατεύθυνσης
για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων και τουλάχιστον 6µ.
προκειµένου για οδό διπλής κατεύθυνσης για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Βαρέων Οχηµάτων. Επιτρέπονται στενώσεις του πλά−
τους της οδού πρόσβασης, από την κύρια κεντρική οδό
προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σε µήκος έως και 15% του συνολικού
µήκους της, µε κατάλληλη σήµανση η οποία θα είναι
εγκεκριµένη από την αρµόδια για την οδό αρχή. Για
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ δεν τίθεται περιορισµός στο πλάτος
της οδού πρόσβασης.
5. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ απαιτείται πλήρης ηλε−
κτροφωτισµός της εισόδου – εξόδου, µε τρόπο ώστε
να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόµενοι πεζοί και
να αποφεύγεται η τύφλωση των οδηγών των διερχο−
µένων την οδό οχηµάτων. Η είσοδος και η έξοδος του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.−ΜΟΤΟ φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη
σήµανση.
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Άρθρο 4
Γενική ∆ιάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαµορφώνεται κα−
ταλλήλως ώστε:
α. Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση όλων των
οχηµάτων από την είσοδο µέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
Οπίσθια κίνηση επιτρέπεται µόνο για τους ελιγµούς
στάθµευσης. Ο διάδροµος κυκλοφορίας των οχηµά−
των στα καµπύλα τµήµατά του, από την έναρξη της
διαδικασίας εισόδου των οχηµάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έως
την πλήρη έξοδό τους από αυτό, θα πρέπει να έχει
εξωτερική ακτίνα καµπυλότητας και αντίστοιχα πλάτη
οδοστρώµατος ως εξής:
Ακτίνα καµπυλότητας
(εξωτερική) σε µέτρα
Πλάτος οδοστρώµατος σε µέτρα
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Βαρέων Οχηµάτων
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Ελαφρών
Οχηµάτων
6,5 – 12,5 ∆εν επιτρέπεται 3,00 − 5,5
12,5 7,5 – 8,5 4,5 – 5,5
15,0 6,5 – 7,5 4,0 – 4,5
20,0 5,5 – 6,5 3,5 – 4,0
30,0 4,5 – 5,5 3,0 – 3,5
>30,0 3,0 – 4,5 2,5 – 3,0
Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ απαιτείται πλάτος διαδρό−
µου κυκλοφορίας τουλάχιστον 1,5 µ. χωρίς περιορισµό
ως προς την ακτίνα καµπυλότητας.
Για τις ενδιάµεσες ακτίνες καµπυλότητας, τα ελάχι−
στα πλάτη καµπυλότητας προκύπτουν αναλογικά µε
παρεµβολή από τον παραπάνω πίνακα.
Τµήµατα της διαδροµής εισόδου είναι δυνατόν να
συµπίπτουν µε τµήµατα της διαδροµής εξόδου µέχρι
βάθους 20µ. από το όριο του γηπέδου.
Ο µελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής
διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου κτιρίου
δοκιµών σχηµατικά την πορεία όλων των οχηµάτων
από την είσοδο µέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι
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σης να εγκαθίσταται ανυψωτικό µηχάνηµα.
7. Στη µία πλευρά κάθε γραµµής τεχνικού ελέγχου
∆ίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων υπάρχει
υποχρεωτικά διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ.,
που χρησιµοποιείται ως χώρος για την διενέργεια του
ελέγχου από τους ελεγκτές, καθώς και ως διάδροµος
διέλευσης (για τη δεύτερη/τρίτη κ.ο.κ. γραµµή τεχνικού
ελέγχου η/οι οποία/ες θα βρίσκεται/ονται σε σειρά µε
την προηγούµενη γραµµή ελέγχου καθώς και για την
έξοδο από το χώρο ελέγχου).
Σε περίπτωση προσθήκης γραµµής ελέγχου δικύκλων
σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, που έχει εφοδιασθεί µε άδεια ίδρυσης
προγενέστερη της ισχύος της παρούσας απόφασης, θα
πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος ελάχιστου πλάτους
τουλάχιστον ογδόντα (80) εκατοστών µεταξύ του πλη−
σιέστερου σηµείου σταθερού µηχανήµατος της γραµµής
ελέγχου δικύκλων και του αντίστοιχου ορίου διέλευσης
του ελεγχόµενου αυτοκινήτου από την πλησιέστερη
γραµµή ελέγχου αυτών. Ειδικά στη θέση του ανυψωτικού
των δικύκλων, για να γίνεται απρόσκοπτα και µε ασφά−
λεια ο οπτικός έλεγχος των δικύκλων, θα τοποθετείται
προστατευτική διάταξη µεταξύ της γραµµής ελέγχου
των οχηµάτων και της γραµµής ελέγχου των δικύκλων,
για την προστασία του ελεγκτή δικύκλων. Τα µηχανή−
µατα της γραµµής ελέγχου των δικύκλων δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να εµποδίζουν την ασφαλή διέλευση
των οχηµάτων και των ελεγκτών. ∆εν επιτρέπεται η
προσθήκη σε σειρά δεύτερης (2ης), τρίτης (3ης), κ.ο.κ.
γραµµής ελέγχου δικύκλων εάν δεν εξασφαλίζονται
οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου.
8. Ο έλεγχος του θορύβου των ελαφρών και βαρέων
οχηµάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητος, γίνεται σε κα−
τάλληλο χώρο, εντός ή εκτός του στεγασµένου χώρου
ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας που χορηγεί
την άδεια. Ο έλεγχος του θορύβου των ∆ίκυκλων Μο−
τοσικλετών και Μοτοποδηλάτων, γίνεται σε κατάλληλο
χώρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµο−
θεσίας για τη µέτρηση της στάθµης του θορύβου «εν
στάσει».
9. Κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλλογής και απο−
χέτευσης των λάκκων κατόπτευσης και υδάτων του
δαπέδου του κτιρίου ελέγχων.
10. Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναµονής πολιτών δια−
τάσσονται σε επαφή µε το κτίριο/α ελέγχων ή επικοινω−
νούν µε αυτό/α µε στεγασµένο διάδροµο ή εντάσσονται
µέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση
από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο δι−
οίκησης, γραφείο υπευθύνων γραµµών, χώρο διαµονής
ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία µπορούν να απο−
τελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που
περιλαµβάνει Γραµµατεία, Ταµείο και έκδοση δελτίων
τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναµονής πελατών µε
στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις
κατασκευάζονται από µη ευκόλως αναφλέξιµα υλικά και
είναι ηχοµονωµένες και θερµοµονωµένες µεταξύ των
χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον
υπάρχει πλήρης ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση
και κλιµατισµός στους χώρους διοίκησης και αναµονής
πελατών. Προκειµένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων,
η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι
οι εσωτερικοί χώροι του (χώροι αναµονής, γραµµατείας,
ταµείου και WC ΑΜΕΑ) είναι άµεσα προσβάσιµοι σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
11. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαµβάνουν απαραιτήτως
τα αναλογούντα WC, χωριστά για το προσωπικό και
χωριστά για τους προσερχόµενους πολίτες. Τα WC
των πολιτών εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθε−
ται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον πρόκειται για
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ελέγχει ελαφρά οχήµατα, τοποθετούνται
στο ισόγειο. Όλα τα WC είναι επενδεδυµένα µε πλακίδια
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ν. 2963/2001 µετράται ακτινικά µεταξύ του περιγράµµα−
τος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή της κύριας έκτασης
αυτού και του περιγράµµατος των απαγορευµένων κτι−
ρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων
(π.χ. χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δη−
λαδή κέλυφος δεξαµενής υγραερίου, σηµείο πλήρωσης,
περίβληµα συσκευών διανοµής, αντλίες και συµπιεστής
υγραερίου).
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Άρθρο 5
Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Προδιαγραφές
1. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ή κτίρια
ελέγχων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών,
βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη
λειτουργία της πύλης εφόσον αυτή υφίσταται. Οι κύ−
ριες δραστηριότητες του I.Κ.Τ.Ε.Ο. (τεχνικός έλεγχος
και οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών) αναπτύσσονται
υποχρεωτικά στον ισόγειο χώρο του ενός ή των πε−
ρισσοτέρων κτιρίων.
2. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος σε όλη τη διαδροµή
από την είσοδο µέχρι την έξοδο και σε όλο το πλάτος
διέλευσης των οχηµάτων είναι 4 µ.. Στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βα−
ρέων Οχηµάτων, πέραν των θυρών, στο χώρο ελέγχου
το ελάχιστο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι 4,6 µ., ενώ
στο χώρο ελέγχου της γραµµής ΜΟΤΟ καθώς και στην
πύλη του κτιρίου ελέγχων ΜΟΤΟ το ελάχιστο ελεύθερο
ύψος είναι αυτό των 2,50 µέτρων.
3. Η είσοδος και η έξοδος του ή των κτιρίων ελέγχων
καλύπτονται από θύρες (πτυσσόµενες ή ολόσωµες) ή
ρολά ασφαλείας οιασδήποτε µορφής.
4. Όλες οι πλευρές του ή των κτιρίων ελέγχων και
καθ’ όλο το µήκος τους µε εξαίρεση τις θύρες και τα
τυχόν παράθυρα φέρουν µέχρι ύψους τουλάχιστον 1,5
µ. πλακίδια ή άλλη επικάλυψη που καθαρίζεται εύκολα.
Επιπλέον, η πλευρά του κτιρίου ελέγχου στην οποία
βρίσκεται ο χώρος των γραφείων, αναµονής και εξυπη−
ρέτησης, φέρει αναβαθµό (πεζοδρόµιο) πλάτους τουλά−
χιστον 0,60 µ. και ύψους 0,12 έως 0,15 µ. για την ασφαλή
διέλευση των ελεγκτών.
5. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται είτε µε διάταξη
απαγωγής που προσαρµόζεται στην εξάτµιση του οχή−
µατος και ακολουθεί το όχηµα µέχρι την έξοδο από το
χώρο ελέγχου, είτε µε σύστηµα εξαεριστήρων, ο τύπος,
ο αριθµός, το µέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει
από µελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση, ώστε να
εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του χώρου ελέγ−
χου του ΙΚΤΕΟ ανά ώρα. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα
των τοπικών εξαεριστήρων, τουλάχιστον το 50% των
σηµείων απαγωγής θα πρέπει να είναι σε ύψος το πολύ
1 µέτρο από τη στάθµη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες
θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό πλέγµα.
6. Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισµό, τόσο
οροφής όσο και λάκκων κατόπτευσης καθώς και πλή−
ρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των
µηχανηµάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι
κατασκευαζόµενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα
στο δάπεδο µε ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφά−
νεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75 µ.,
και σύστηµα απαγωγής καυσαερίων µε αεραγωγούς.
Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει διάδροµος
επικοινωνίας.
Επιτρέπεται σε κατάλληλο και επαρκή χώρο εντός του
κτηρίου ελέγχου, η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κα−
τόπτευσης, στους οποίους διενεργείται ο προβλεπόµε−
νος οπτικός έλεγχος σε αυτοκίνητα που παρουσιάζουν
εκτεταµένες ελλείψεις, η τεκµηρίωση των οποίων είναι
χρονοβόρα. Η κατασκευή, οι εν γένει τεχνικές προδια−
γραφές και ο εξοπλισµός τους είναι σύµφωνες µε τα
προβλεπόµενα για τους κύριους λάκκους κατόπτευσης.
Ειδικότερα για τους διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελα−
φρών Οχηµάτων είναι δυνατόν αντί για λάκκο κατόπτευ−
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θυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον
διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, στην
οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, οι εν ενεργεία δια−
χειριστές, καθώς και τα µέλη της εταιρείας (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα) δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001,
όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που µέλη της
εταιρείας είναι νοµικά πρόσωπα, δηλώνεται ότι και τα
µέλη αυτών των νοµικών προσώπων δεν εµπίπτουν στις
ως άνω αναφερόµενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνε−
ται ότι σε περίπτωση που µελλοντικά µεταβληθεί κάτι
από όσα αναγράφονται, θα ενηµερωθεί εγγράφως εντός
ενός (1) ηµερολογιακού µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.
(iii) Προκειµένου για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) που
ιδρύουν Ι.Κ.Τ.ΕΟ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας,
στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, ο ίδιος, τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και οι µέτοχοι της
εταιρείας (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που συµµετείχαν,
µε δικαίωµα ψήφου, στην τελευταία Γενική Συνέλευση
η οποία εξέλεξε το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας και σε κάθε επόµενη Γενική Συνέλευση δεν
εµπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε
φορά. Σε περίπτωση που µέτοχοι της εταιρείας είναι
νοµικά πρόσωπα, δηλώνεται από τον Πρόεδρο του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
εταιρείας, ότι και τα µέλη – µέτοχοι αυτών των νοµικών
προσώπων δεν εµπίπτουν στις ως άνω αναφερόµενες
απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που
µελλοντικά µεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα
ενηµερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ηµερολογιακού
µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
του ΥΜΕ.
(iv) Προκειµένου για Συνεταιρισµούς που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου, στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός, ο
ίδιος, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
τα µέλη του Συνεταιρισµού δεν εµπίπτουν στις απαγο−
ρεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του
ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται
ότι σε περίπτωση που µελλοντικά µεταβληθεί κάτι από
όσα αναγράφονται, θα ενηµερωθεί εγγράφως εντός
ενός (1) ηµερολογιακού µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.
δ. Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής µε κατάλλη−
λη κλίµακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η
έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαµόρφωση
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιµετρικές ζώνες των 100
και 150 µέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου
ή της τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση που θα
καταλάβει το ΙΚΤΕΟ. Επίσης αναγράφονται και όλα τα
λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρού−
νται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του
άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268A΄), όπως ισχύει
κάθε φορά. Το τοπογραφικό διάγραµµα υποβάλλεται
σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον κατά νόµο
υπεύθυνο µηχανικό. Το ανωτέρω διάγραµµα θεωρείται
από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή µόνο όσον αφορά
στο επιτρεπτό ή µη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην
περιοχή. Αντί της θεώρησης µπορεί να υποβληθεί σχε−
τική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην
υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις η
ίδρυση ΙΚΤΕΟ.
Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και
µε την υποβολή του τοπογραφικού διαγράµµατος χωρίς
την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περί−
πτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
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στο δάπεδο και στους τοίχους µέχρι ύψους τουλάχιστον
2,0µ.. Στους βοηθητικούς χώρους περιλαµβάνονται απα−
ραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για το
προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρµανσης,
κλιµατισµού και πυρόσβεσης.
12. Από την είσοδο του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µέχρι
το χώρο αναµονής και στάθµευσης των προς έλεγχο
οχηµάτων δύναται να υπάρχει κατάλληλη θέση για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πύλης, η οποία απο−
τυπώνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης. Η θέση αυτή
είναι κατάλληλα στεγασµένη µε µόνιµη ή προσωρινή
κατασκευή, µε την απαραίτητη υποδοµή για τη λειτουρ−
γία του τερµατικού και εξασφαλίζει άνετη και απρόσκο−
πτη από καιρικές συνθήκες εργασία του χειριστή. Ως
λειτουργία της πύλης, εφόσον αυτή υπάρχει, νοείται η
υποδοχή των προς έλεγχο οχηµάτων και η εισαγωγή
των στοιχείων τους στο σύστηµα µηχανογράφησης,
όπως καθορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε την απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδί−
δεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 37 του ν. 2963/2001 και επίσης, προαιρετικά, ο
έλεγχος των εκπεµπόµενων καυσαερίων.
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Άρθρο 6
Λοιπές Εγκαταστάσεις
Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράµµατος
που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτι−
ότητας του οικοπέδου για τη συγκεκριµένη περιοχή
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36
του ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστανται
και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων µε δραστηριότητα
που δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του
ν.2963/2001 και δε δηµιουργεί πρόβληµα, κατά την κρίση
της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των
πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
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Άρθρο 7
Άδεια ίδρυσης
1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (∆.Α.ΧΜ)
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µέχρι να
συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρει−
ες οι αρµόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της
ίδρυσης αρµόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες
του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται
από τους κατά τόπους Γενικούς Γραµµατείς της Περι−
φέρειας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας
κάθε Περιφέρειας.
2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόµενο σχετική αίτηση, η οποία συνο−
δεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή του γη−
πέδου στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
β. Καταστατικό και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα
και στοιχεία προκειµένου για εταιρείες που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
γ. (i) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν
εµπίπτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 34 του ν.2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που µελλοντικά
µεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενηµερωθεί
εγγράφως εντός ενός (1) ηµερολογιακού µηνός η ∆ιεύ−
θυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ.
(ii) Προκειµένου για Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετε−
ρόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύ−
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ιγ. Μελέτη µέτρησης της στάθµης θορύβου για ∆ίκυ−
κλες Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα. Η µελέτη αυτή
υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα και περιλαµβάνει τα
µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραί−
τητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
την τεχνική περιγραφή, καθώς και τον τρόπο και τη
διαδικασία των ελέγχων. Η µελέτη υπογράφεται από
τον κατά νόµο υπεύθυνο Μηχανικό.
3. Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόµενα στοιχεία
προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόµενης θέ−
σης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι
διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001 όπως
ισχύει κάθε φορά), ή κώλυµα του προσώπου που αιτείται
την ίδρυση, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται σχετικά
εγγράφως, µε πλήρη αιτιολόγηση.
4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών
η αρµόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται µε
τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε τις εγκαταστάσεις του.
5. Η εκδιδόµενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται
στον ενδιαφερόµενο, µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχε−
διαγραµµάτων και κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία
Πολεοδοµίας, στη ∆.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και
στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα.
6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο (2)
χρόνια και µπορεί να παραταθεί, µε αίτηση του ενδια−
φεροµένου, για δύο (2) ακόµη χρόνια. Σε περίπτωση που
υπάρξει αποδεδειγµένα αναστολή εκτέλεσης οικοδοµι−
κών εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται µετά από αίτηση του ενδιαφε−
ροµένου παράταση ισχύος για δύο (2) χρόνια µετά την
οριστική παύση της αναστολής.
7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό δι−
άστηµα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιο−
λογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση
άδειας ίδρυσης, η οποία χορηγείται µε βάση την ισχύ−
ουσα κατά την νέα κατάθεση νοµοθεσία. Σε περίπτωση
που δεν έχει επέλθει µεταβολή στα τεχνικά στοιχεία
της εγκατάστασης, αντί των απαιτουµένων µελετών,
σχεδιαγραµµάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλε−
ται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου
µηχανικού περί µη µεταβολής των τεχνικών στοιχείων
της εγκατάστασης.
8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης
επιθυµεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέ−
ντα κατά το στάδιο χορήγησης της, σχεδίων και λοιπών
στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη µε τα σχέ−
δια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούµενες µεταβολές.
Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική
έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούµενες µετα−
βολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα µεταβολή, η αρχική
άδεια ίδρυσης παραµένει σε ισχύ.
9. Η µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι
επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφόσον
υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:
α. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των
προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
34 του ν. 2963/2001 όπως ισχύει κάθε φορά
β. Η πράξη µεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
γ. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2, περίπτωση (α)
του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση και
δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του αρµό−
διου µηχανικού περί µη µεταβολής των στοιχείων της
εγκατάστασης µε βάση τα οποία εκδόθηκε η ισχύουσα
άδεια ίδρυσης.
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά και
σε περίπτωση µετασχηµατισµού ή µετατροπής του δι−
καιούχου της άδειας ίδρυσης (φυσικού ή νοµικού προ−
σώπου).
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υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρηµένο τοπογραφικό
διάγραµµα που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια και το
oποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το ίδιο
µε αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας
ίδρυσης.
ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου–εξόδου
από την αρµόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός
σχεδίου και εκτός οικισµών ιδρυόµενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σύµφω−
να µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.
στ. Παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, όπως καθορίζεται
κάθε φορά από την κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµίας &
Οικονοµικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών του άρ−
θρου 36 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001.
ζ. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα,
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία
περιλαµβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχη−
µάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο µέχρι το πέρας
του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθµευσης
και αναµονής.
η. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίµακα
1:200 ή 1:100. Στο σχέδιο σηµειώνονται η οικοδοµική
και η ρυµοτοµική γραµµή ή το όριο του γηπέδου κατά
περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
οι χώροι αναµονής και στάθµευσης (πριν και µετά τον
έλεγχο) των ελεγχόµενων οχηµάτων και των οχηµά−
των του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου
και εξόδου) των οχηµάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες δια−
τάξεις «εισόδου – εξόδου»), η κατακόρυφη και οριζό−
ντια σήµανση, τόσο παρά τις εισόδους − εξόδους του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και µέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλα−
δή βέλη πορείας οχηµάτων, πινακίδες απαγορευτικές,
αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές −προειδοποιητι−
κές, τυχόν ηχητική σήµανση και όποια άλλου είδους
σήµανση απαιτείται για την ενηµέρωση και καθοδήγηση
του κυρίως κοινού, των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και
των οδηγών.
θ. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε όλα τα µηχανήµατα, όπως αναλυτικά περι−
γράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και µία ή
δύο χαρακτηριστικές τοµές των παραπάνω κτιρίων, σε
τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται
το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων.
ι. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρο−
µηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαρθρω−
µένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύ−
µατα, φωτισµός, τροφοδοσία µηχανηµάτων), ύδρευση,
αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/
στεγανή διάταξη), εξαερισµός, που αφορά στο κτίριο
ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βο−
ηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα
χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
ια. Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και σχέδια του
κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία
αντίτυπα. Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέ−
δια: (i) Ηλεκτρολογικά – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων – Φωτι−
σµού Ισχυρών και Ασθενών Ρευµάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά
– Γενική ∆ιάταξη – Εξωτερικά ∆ίκτυα και Φωτισµός, (iii)
Αποχέτευση – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξα−
ερισµού – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά
συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.
ιβ. Μελέτη εγκατάστασης αυτοµάτων γραµµών ελέγ−
χου και του λοιπού εξοπλισµού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η µελέτη
αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαµβάνει
όλα τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις που είναι
απαραίτητα για την αυτοµατοποίηση του ελέγχου σύµ−
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική
περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η µελέτη
υπογράφεται από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατού−
χο Μηχανολόγο − Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο
Μηχανολόγο Μηχανικό.
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από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση.
η. Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την ορθή
εκτέλεση των εργασιών της εγκεκριµένης κυκλοφορι−
ακής σύνδεσης ή εισόδου−εξόδου.
θ. Το αρχικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα
εφαρµόζεται.
ι. Φωτογραφίες έγχρωµες όλων των χώρων και
εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόµενες από κα−
τάλληλες επεξηγήσεις εφόσον δεν είναι απαραίτητη
η αυτοψία των εγκαταστάσεων κατά την κρίση της
αδειοδοτούσας Υπηρεσίας σε περιπτώσεις προσθήκης
ή αφαίρεσης αυτόµατης γραµµής καθώς και προσθήκης
κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων.
2. Σε όσα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην αυτής του
δικαιολογητικού της περίπτωσης (στ) «Πιστοποιητικό
∆ιαπίστευσης», διενεργείται αυτοψία των εγκαταστά−
σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών, από ένα µηχανικό και
έναν πληροφορικής. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο
εκθέσεις αυτοψίας, µία για τις κτιριακές, ηλεκτροµη−
χανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων
Μεταφορών του ΥΜΕ και µία για το µηχανογραφικό
σύστηµα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., περί λειτουργίας αυτού σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη ∆ιεύ−
θυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ.
Η αυτοψία του µηχανογραφικού συστήµατος, των κτι−
ριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και λοιπών εγκαταστά−
σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται βάσει των παρακάτω
σηµείων ελέγχων:
1. Μηχανογραφικό σύστηµα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Κυκλοφοριακή σύνδεση/Είσοδος – έξοδος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
3. Γενική ∆ιάταξη (Πλάτη και ακτίνες καµπυλότητας
των διαδρόµων κυκλοφορίας των οχηµάτων κ.λπ.).
4. Γραµµές ελέγχου (µηχανήµατα – συσκευές – λάκκοι
κατόπτευσης)
5. Πλάτη διαδρόµων κίνησης προσώπων (πολιτών και
υπαλλήλων)
6. Εξαερισµός χώρου ελέγχου
7. Ελεύθερα ύψη
8. Επικάλυψη οδοστρώµατος
9. Κλίσεις κεκλιµένων επιφανειών
10. Σήµανση
11. Περίφραξη γηπέδου
12. Θέσεις στάθµευσης (γενικά)
13. Ύπαρξη χώρων αναµονής και εξυπηρέτησης πολιτών
14. Ηλεκτροφωτισµός κόµβου, Γενικής ∆ιάταξης και
χώρου τεχνικού ελέγχου
Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η ∆.Ο.Π. ενηµε−
ρώνει τη ∆.Α.Χ.Μ. ότι το µηχανογραφικό σύστηµα του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συνδεθεί µε το µηχανογραφικό σύστηµα
του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπό−
µενα από τις διατάξεις δεδοµένα και στη συνέχεια, εφό−
σον υποβληθεί και το έγγραφο του φορέα διαπίστευσης
σχετικά µε την καταρχήν έγκριση της χορήγησης του
Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης, εκδίδεται η άδεια λει−
τουργίας από τη ∆.Α.Χ.Μ., η διάρκεια της οποίας είναι επ’
αόριστον. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη χορηγηθείσα
άδεια λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά και το
Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης. Σε αντίθετη περίπτωση
ανακαλείται η άδεια.
Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγρα−
φούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών
δικαιολογούν τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργί−
ας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόµενος για την
αποκατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκα−
τάστασης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια πα−
ραπάνω διαδικασία. Για αποκλίσεις για τις οποίες η
αποκατάστασή τους µπορεί να διαπιστωθεί µε κάθε
πρόσφορο µέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή
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Άρθρο 8
Άδεια Λειτουργίας
1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από
την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυ−
τού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας
ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφεροµένου, που συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Οικοδοµική άδεια, θεωρηµένη από την αρµόδια πο−
λεοδοµική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου µε τα δί−
κτυα κοινής ωφέλειας. Εφόσον για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης
(δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας
υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, µαζί µε την
οικοδοµική άδεια υποβάλλεται και το θεωρηµένο τοπο−
γραφικό διάγραµµα που πρέπει να είναι ίδιο µε αυτό που
υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.
β. (ι) Σε περίπτωση κυριότητας ακινήτου, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα
δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η κυριότητα
και κατοχή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και στην οποία θα επισυνάπτονται οι τίτλοι
ιδιοκτησίας του ακινήτου.
(ιι) Σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα
δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η κατοχή του
οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην
οποία θα επισυνάπτεται το µισθωτήριο συµβόλαιο του
ακινήτου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 αρµοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτροµηχανο−
λογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις συµπεριλαµ−
βανοµένης της εγκατάστασης των αυτόµατων γραµµών
και του αναγκαίου εξοπλισµού έγιναν σύµφωνα µε την
οικοδοµική άδεια, τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και
τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν
κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης.
δ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τα οριζόµενα στην κυα
16085 Φ.700.1/24.3.2009 (ΦΕΚ 770Β΄).
ε. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκατά−
σταση µηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συν−
δεθεί µε το µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
στ. Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ως προς
τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α΄) ή
άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους − µέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄ σύµφωνα
µε το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτηµα του Προτύ−
που ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να ανα−
φέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε το αναγκαίο ελε−
γκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών
και οι αριθµοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί
από τη ∆.Α.Χ.Μ στο ελεγκτικό προσωπικό. Στην ίδια
δήλωση αναφέρεται ο αριθµός έγκρισης από τη ∆.Α.Χ.Μ.
του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Εντός 10 ηµερών από
τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλονται υπο−
χρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προ−
σωπικού, η ηµεροµηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να
είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε
περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση µε τα αναγκαία στοιχεία
των νέων υπαλλήλων. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραµµής είναι συγχρόνως ο
νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή για περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος
του ∆.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα
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µετά την προσκόµιση του νέου ή ανανεωµένου πιστο−
ποιητικού διαπίστευσης από την αρµόδια υπηρεσία.
9. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να
γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την
οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί
στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν
η συγκεκριµένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα
διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο
πιστοποιητικό, το οποίο προσκοµίζει ο ενδιαφερόµε−
νος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παρα−
γράφου 3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποιονδήποτε
λόγο ο φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ανακαλέσει
ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστοποιητικό διαπίστευσης
πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδίκαια και η άδεια
λειτουργίας, η οποία επαναχορηγείται από την αρµόδια
υπηρεσία µε την προσκόµιση ισχύοντος πιστοποιητικού
διαπίστευσης.
10. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από τη
∆.Α.Χ.Μ.,στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία
Αστυνοµική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.
11. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή
λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες
που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εµπίπτουν
στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του
ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268A΄), όπως ισχύει κάθε φορά, στην
πρώτη µεν περίπτωση (µόνο άδεια ίδρυσης) προωθού−
νται οι σχετικές διαδικασίες µέχρι του τελικού σταδίου
της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη
δεύτερη δε περίπτωση (µε άδεια λειτουργίας) αυτά συ−
νεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόµη και εάν απέχουν από
τις µεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στην παραπάνω δι−
άταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο
από ισχύουσες πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις κατά
το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
12. Άδειες λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν χορηγηθεί
από τη ∆.Α.Χ.Μ. και είναι πενταετούς διάρκειας θεωρεί−
ται ότι ισχύουν επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
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η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να διενεργηθεί
νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερό−
µενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του
επιβλέποντος µηχανικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
αναθεωρηµένα σχέδια αν απαιτείται, φωτογραφικό υλι−
κό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκατάσταση των
ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση
των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Η παραπάνω αυτοψία διενεργείται εντός τριών (3)
εβδοµάδων από την κατάθεση όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί
εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, θα χο−
ρηγείται η άδεια λειτουργίας, εφόσον έχει υποβληθεί
και το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης, αλλά εντός τριών
(3) εβδοµάδων από τη χορήγησή της θα διενεργείται
υποχρεωτικά η αυτοψία των εγκαταστάσεων και του
µηχανογραφικού συστήµατος.
3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας λειτουρ−
γίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επιθυµεί την αλλαγή των στοιχείων
εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση µε νέα σχέδια. Τα νέα
σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυµητές µεταβολές, συ−
νοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία
περιγράφονται οι µεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχε−
δίων χορηγείται άδεια µεταβολής των εγκαταστάσεων
στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισµοί στη
λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορηγείται νέα
άδεια λειτουργίας.
4. Εφόσον η αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργί−
ας διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν
οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκε, την αφαιρεί
προσωρινά ή οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη ειδική
απόφασή της.
5. Η µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφό−
σον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:
α) Αίτηση του νέου ιδιοκτήτη για έκδοση άδειας λει−
τουργίας στο όνοµά του.
β) Υπεύθυνη δήλωση του παλαιού ιδιοκτήτη ότι µε−
ταβιβάζει την άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στον νέο
ιδιοκτήτη.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη καθώς και
του Υπευθύνου Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ότι δεν έχει
υπάρξει µεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης
και του δηλωθέντος προσωπικού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη ότι δεν εµπί−
πτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης στο όνοµα του νέου
ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πιστοποιητικό δια−
πίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3)
µηνών από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.
Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια.
6. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκµε−
τάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθεί−
σα άδεια λειτουργίας µέχρι προσκοµίσεως τελεσίδικης
εκτελεστής δικαστικής απόφασης.
7. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να
ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις πυροσβεστικές δια−
τάξεις που κάθε φορά ισχύουν.
8. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται
στην έγκαιρη υποβολή στη ∆.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανα−
νεωµένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επισηµαίνεται
ότι όταν παρέλθει η προβλεπόµενη χρονική διάρκεια
ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης
χωρίς την προσκόµιση νέου ή ανανεωµένου, η άδεια
λειτουργίας αυτόµατα ανακαλείται και επαναχορηγείται

Άρθρο 9
Αναγκαίο Προσωπικό
Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. θα αποτελείται κατ΄ ελά−
χιστο από:
1. Ένα (1) προϊστάµενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ο οποίος θα πρέπει να είναι:
α. ∆ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας µηχανολό−
γου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου − ηλεκτρολόγου, ηλε−
κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού −µηχανολόγου, χηµικού,
µέλος TEE, ή
β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού,
µηχανικού οχηµάτων.
2. Ένα (1) υπεύθυνο γραµµής ανά λειτουργούσα γραµµή
ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ
των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
Εναλλακτικά τη θέση αυτή µπορεί να καταλάβει
απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτήριου
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής, ειδικότητας:
µηχανολόγου, µηχανικού αυτοκινήτων, µηχανών και συ−
στηµάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων,
ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου, ηλεκτροµη−
χανικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτων ή
απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) − ∆ιπλωµατούχος του Οργανισµού Επαγγελµα−
τικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότη−
τας τεχνικού αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού
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Άρθρο 10
Επέκταση Εγκαταστάσεως
Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων
χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας.
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µηχανοτρονικής, µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
στον τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο..
3. Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραµµή ελέγχου,
ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των ανα−
φερόµενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. Η ύπαρξη του ως
άνω ελεγκτή είναι προαιρετική για τη γραµµή ελέγχου
ΜΟΤΟ είτε αυτή είναι αµιγής (σε ΙΚΤΕΟ – ΜΟΤΟ) είτε
εντεταγµένη σε ΙΚΤΕΟ Ελαφρών Οχηµάτων ή Βαρέων
Οχηµάτων.
4. Ένα (1) υπάλληλο µε απολυτήριο λυκείου ή µε άδεια
ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την Γραµµατεία και το Ταµείο.
5. Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυτηρίου
λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος των καυσαε−
ρίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων,
ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
6. Ως λειτουργούσα γραµµή ελέγχου κατά τις ανωτέ−
ρω παραγράφους 2 και 3 νοείται η γραµµή στην οποία
είναι εγκατεστηµένα και σε λειτουργία όλα τα µηχανή−
µατα και οι συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή
µας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυ−
σης µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να αιτηθεί τη µείωση
των αυτοµάτων γραµµών ελέγχου. Στην περίπτωση
αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο
αυτό ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει
ποιες εκ των αυτοµάτων γραµµών δεν πρόκειται να λει−
τουργήσουν. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει γίνει η
εγκατάσταση των γραµµών, αποµακρύνονται το φορητά
µηχανήµατα αυτών και οι οθόνες ενδείξεων και σφρα−
γίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενό−
µετρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που
διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η αποµάκρυνση
των µηχανηµάτων που αναφέρονται παραπάνω.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λει−
τουργίας µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να αιτηθεί τη
διακοπή της λειτουργίας αυτοµάτων γραµµών ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας,
βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγρα−
φο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Για το λόγο αυτό ο
ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει τις αυτό−
µατες γραµµές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία
και µετά από ποια ηµεροµηνία. Επιπλέον, ακολουθείται
η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω σχετικά µε την
αποµάκρυνση και τη σφράγιση των µηχανηµάτων.
7. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου 9, η
λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε µειωµένο προσωπικό, έναντι του
ελάχιστου προβλεπόµενου δια του παρόντος άρθρου,
είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, χωρίς
να είναι απαιτητή η διακοπή της λειτουργίας γραµµής
ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ανά γραµµή ελέγχου πρέ−
πει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραµµής ή ελεγκτής.
8. Ο προϊστάµενος − υπεύθυνος λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την απουσία του αναπληρώνεται από
µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό υπεύθυνο γραµµής, ο
οποίος ορίζεται προς τούτο.
9. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λει−
τουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστάµενος
− υπεύθυνος λειτουργίας του ή ο ορισµένος αναπλη−
ρωτής του.

Άρθρο 11
Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως
Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ασκείται από τη ∆.A.Χ.Μ. και
το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής
και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας λειτουργίας
τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται κατά
την κρίση των αρµοδίων οργάνων, αλλά πάντως εντός
της διετίας από την προηγούµενη επιθεώρηση.

Άρθρο 12
Απαίτηση λήψης άλλων αδειών
Η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
παρόντος είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει τους
ενδιαφερόµενους από την υποχρέωσή τους για λήψη
τυχόν άλλων αδειών που απαιτούνται σε εφαρµογή δι−
ατάξεων της γενικότερης ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 13
Ανάρτηση Αδειών
Σε εµφανές µέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστά−
σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια
λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέτησης
πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας µε το τιµολό−
γιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης
αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαι−
τούνται.
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Άρθρο 14
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αριθµ. 37493/4560/2009 (ΦΕΚ 1397Β΄) απόφαση του
Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., των
οποίων η άδεια ίδρυσης έχει εκδοθεί µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ.
30861/3651/2007 (ΦΕΚ 895Β΄) απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών και όσον αφορά στη γενι−
κή διάταξη, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την πρόσβαση
των οχηµάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και τη διαµόρφωση της
κυκλοφορικής σύνδεσης, λαµβάνονται υπόψη οι δια−
τάξεις της παραπάνω απόφασης, όπως ίσχυε πριν την
κατάργησή της.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δη−
µοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 7 Σεπτεµβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ

