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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

Δπάγγεικα Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ (Ο.Μ)

1

2 1. Αξ.Σαπηόηεηαο  

3
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5 1. Αξηζκόο ηειεθώλνπ / 2. Αξηζκόο Φαμ

Γηα λνκηθά πξόζσπα λα ζπκπιεξσζεί θαη ην παξόλ κέξνο:

6

7 Δγγεγξακκέλε έδξα

Λόγνο Αίηεζεο

8 Γηα πνην ιόγν ππνβάιιεηε ηελ αίηεζε;

1 γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο "Δ" ( .............)* 4 γηα ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ άδεηαο "Δ" 

2 γηα κεηαθνξά άδεηαο "Δ" ζε άιιν όρεκα 5 γηα επαλέθδνζε άδεηαο "Δ" πνπ έιεμε

3 γηα αλαλέσζε άδεηαο "Δ" πνπ ζα ιήμεη 6 γηα αθύξσζε άδεηαο "Δ" 

* Αλαθέξεηε πόζεο άδεηεο "Δ" αηηείζηε λα ζαο παξαρσξεζνύλ

ΣΟΜ 207Α

ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΔΝΣΤΠΟ ''Η''

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2001

ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2002

Γηα Επίζεκε Χξήζε Μόλν

Αίηεζε άδεηαο "Ε"

Αξρηθά ιεηηνπξγνύ πνπ παξέιαβε ηελ αίηεζε

............................................................

Όλνκα Δπηρείξεζεο Ο.Μ

Να ζπκπιεξσζεί κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα                                        √    στα   □
ηνηρεία Επηρείξεζεο

Αξηζκόο Άδεηαο Ο.Μ.

1.
(αλ ε άδεηα Ο.Μ. έρεη εθδνζεί ζε θπζηθό άηνκν)

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο Οδόο:                                            

Αξηζκόο:          Σαρ. θώδ.:                Πόιε:

1.

Αξηζκόο Δγγξαθήο

Οδόο:                                            

Αξηζκόο:          Σαρ. θώδ.:                Πόιε:

2.
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ηνηρεία άδεηαο "Ε"

9

Σύπνο Λεσθνξείνπ Μηθξά Μεγάια ύλνιν

10

11

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα θαηαγξάςεηε ηνλ αξηζκό θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεσθνξείσλ πνπ δεηάηε:

ΣΥΝΟΛΟ λεωφορείων που ζητήθηκαν

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα ζπκπιεξώζεηε ηε δηαδξνκή (θαηά ζηάζε) θαη ην σξνιόγην 

πξόγξακκα ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα αδεηνπνηεζεί (ζπλερίζηε ζε μερσξηζηό θύιιν ραξηηνύ, αλ ρξεηάδεηαη):

Αλ ε αίηεζε αθνξά ηε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο "Ε" ή ζηελ επαλέθδνζε άδεηαο "Ε" πνπ έιεμε λα

ζπκπιεξώζεηε θαη ην παξόλ κέξνο:

Αλ ε άδεηα "Δ" πνπ δεηάηε αθνξά  νδηθή κεηαθνξά επηβαηώλ ζε ηαθηηθέο γξακκέο εηδηθήο δηαδξνκήο λα 

ζπκπιεξσζεί θαη ην παξόλ κέξνο:

Υσξίο ρώξν απνζθεπώλ θάησ από ην πάησκα 

ηνπο

Με ρώξν απνζθεπώλ θάησ από ην πάησκα 

ηνπο

Υακεινύ παηώκαηνο (Αζηηθνύ Σύπνπ)

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα θαηαγξάςεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

εμππεξεηεί ε επηρείξεζε κε ηε δεηνύκελε άδεηα "Ε":

Αφετηρία 

Όλνκα ζηάζεο  
(από ηελ αθεηεξία θαη πξνο ην ηέξκα) 

Ωξάξην ιεσθνξείνπ 
(ώξα εθθίλεζεο από θάζε ζηάζε) 

Κάζνδνο Επηζηξνθή 

1η στάση 

2η στάση 

Τέρμα 

Δάλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο από κία άδεηα ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο δηαδξνκήο λα θαηαγξαθνύλ ζε 

μερσξηζηό θύιιν  ραξηηνύ νη δηαδξνκέο  θαη ην σξνιόγην πξόγξακκα. ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ όηη, ε ρνξήγεζε 

άδεηαο ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο δηαδξνκήο ζα έρεη σο όξν όηη νη πην πάλσ αλάγθεο ζα εμππεξεηνύληαη 

αλειιηπώο θαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν σξνιόγην πξόγξακκα θαη όηη απηό ζα ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά. 
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12

Οηθνλνκηθά

13

Έιεγρνο

Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο Οδηθνύ Μεηαθνξέα Δπηβαηώλ

Σξαπεδηθή Βεβαίσζε

Απόδεημε πιεξσκήο ηνπ λελνκηζκέλνπ ηέινπο

Η άδεηα "Δ" γηα ηε κεηαθνξά ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Οη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ησλ νρεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη

Απόδεημε πιεξσκήο ηνπ λελνκηζκέλνπ ηέινπο

Η άδεηα "Δ" γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ιεσθνξείνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε άδεηα "Δ" 

Απόδεημε πιεξσκήο ηνπ λελνκηζκέλνπ ηέινπο

Η άδεηα "Δ" γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ιεσθνξείνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε άδεηα "Δ" 

Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο "Ε" ή ζηελ επαλέθδνζε άδεηαο "Ε" πνπ έιεμε, 

βεβαησζείηε όηη, καδί κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξώηεζε 12, έρνπλ επηζπλαθζεί:⇒

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα θαηαγξάςεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ 

δεηάηε:

Γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο "Δ" ή γηα επαλέθδνζε ηεο ζα

πξέπεη λα απνδεηρζεί όηη έρνπλ ηελ απαηηνύκελε νηθνλνκηθή επηθάλεηα γηα ηηο άδεηεο "Δ" πνπ δεηνύληαη.

Γηα λα απνδεηρζεί όηη ε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε ηελ αίηεζε έρεη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ

απαηηείηαη θαη όηη έρνπλ εθηηκεζεί νξζά νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε/νη δεηνύκελε/νη

δεηνύκελε/λεο άδεηα/εο "Δ" πξέπεη λα επηζπλαθζεί ηξαπεδηθή βεβαίσζε.

Σν πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ

⇒ Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηε κεηαθνξά άδεηαο "Ε" ζε άιιν όρεκα, βεβαησζείηε όηη έρνπλ επηζπλαθζεί:

⇒ Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηελ αλαλέσζε άδεηαο "Ε" ή ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο "Ε" 

βεβαησζείηε όηη έρνπλ επηζπλαθζεί:

⇒ Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηελ αθύξσζε άδεηαο "Ε", βεβαησζείηε όηη έρνπλ επηζπλαθζεί:

Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο "Ε" ή ηεο ηαθηηθήο γξακκήο εηδηθήο

δηαδξνκήο λα ζπκπιεξσζεί θαη ην παξόλ κέξνο:
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⇒

ΠΡΟΟΧΗ

⇒

Θέζε ζηελ επηρείξεζε

Ηκεξνκελία

Τπνγξαθή

(Να ππνγξαθεί από ηνλ ηδηνθηήηε ή ην γξακκαηέα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ην

δηεπζύλνληα ζύκβνπιν απηνύ ή ην ζπλέηαηξν ή ην δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο πνπ

πιεξνί γηα απηήλ ην πξνζόλ ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. ηελ ηειεπηαία

πεξίπησζε λα επηζπλαθζεί εμνπζηνδόηεζε από ηνλ ηδηνθηήηε ή ην γξακκαηέα ηνπ

λνκηθνύ πξνζώπνπ).

Δμνπζηνδνηώ ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ όπσο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο

πνπ θαίλεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο παξνύζαο αίηεζεο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε

κνξθή, δεδνκέλα πξνζσπηθνύ κνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, ηα νπνία έρνπλ

δεισζεί ζην παξόλ έληππν.

Ολνκαηεπώλπκν

Γειώλσ επίζεο όηη ε επηρείξεζε θαη ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν

(β) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνύ 5 ησλ ΚΓΠ 457/2002 δελ έρνπλ πησρεύζεη θαη όηη

εμαθνινπζνύλ λα πιεξνύλ ηα ερέγγπα ηεο αμηνπηζηίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ

πεξί ηεο Πξόζβαζεο ζην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα Νόκνπ (Νόκνο 101(I)/2001).

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ απηνύ δε λνκηκνπνηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ

κεηαθνξώλ γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε άδεηα. Θα πξέπεη λα αλακέλεηε ηελ αδεηνπνίεζε

ησλ νρεκάησλ κε ηα νπνία ζα αζθνύληαη νη κεηαθνξέο.

Εάλ δελ επηζπλαθζνύλ ΟΛΑ ηα πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη άιια έγγξαθα πνπ

δεηνύληαη ε αίηεζε δελ ζα εμεηαζηεί. Σα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηώζεηο πνπ ζα

επηζπλαθζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξόζθαηα θαη λα κελ έρεη πεξάζεη

δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

Δήισζε

Γειώλσ όηη ζην παξόλ έληππν θαηέγξαςα όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, όηη νη

πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο, από ό,ηη γλσξίδσ, θαη όηη ην έληππν ζπκπιεξώζεθε από εκέλα

ηδηόρεηξα. Αληηιακβάλνκαη όηη νπνηαδήπνηε ζθόπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ζα έρεη σο

απνηέιεζκα λα κελ εγθξηζεί ε αίηεζε απηή ή άκεζα λα αλαθιεζεί ε νπνηαδήπνηε απόθαζε

ιεθζεί γη' απηήλ.

Σέινο Αίηεζεο: €34,17
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