
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(άρθρο 208 Ν.4442/2016 - Α΄ 230) 

Αρ. γνωστοποίησης(1):   
 Επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων 

Αρχική (νέα) γνωστοποίηση(2): Μεταβολή(3) 

Νέα δραστηριότητα: Αλλαγή φορέα 

Υφιστάμενη δραστηριότητα: Ημερομηνία αλλαγής:   

(με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια 
λειτουργίας) 

Παύση(4) 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Είδος επιχείρησης: 
 

Φυσικό πρόσωπο Νομικό πρόσωπο 

Ο φορέας της δραστηριότητας είναι 
ασφαλιστική εταιρία;  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας: ………………………   …………………………   ……………………… 
 

Ονομ/μο φυσικού 
προσώπου: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επωνυμία νομικού 
προσώπου: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ.:  Τηλ.: 

Γ.Ε.ΜΗ.: e-mail: 

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Περιφερειακή Ενότητα: 

Ταχ. δ/νση:  Οδός: ……………………………..……………………………………………………………………..……………. 

  Πόλη: ……..…………………..……..……..………..  Αριθμός: …………………    ΤΚ: ….……………… 
 

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες (6) 

 

Γεωγρ. πλάτος ………………………………… Γεωγρ. μήκος ……………………………….... 
(Αποδεκτές τιμές: από 34.* έως 41.*) (Αποδεκτές τιμές: από 19.* έως 29.*) 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ή 
ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Για δραστηριοποίηση με συνεργάτες, αναφέρεται ο συνεργάτης και ο αριθμός της 
γνωστοποίησης ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του) 

Π.Ε. δραστηριοποίησης Με ίδια μέσα Με συνεργάτες 
Αριθμός γνωστοποίησης ή βεβαίωσης 

νόμιμης λειτουργίας συνεργατών 

    

    

    

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (αναφέρονται για κάθε 
Π.Ε., αν είναι περισσότερες, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας με τις οποίες συνεργάζεται και ο αριθμός 
της γνωστοποίησης ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας τους) 

Π.Ε. δραστηριοποίησης Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας 
Αριθμός γνωστοποίησης ή βεβαίωσης 

νόμιμης λειτουργίας 

   

   

   

  

T49 



 
 

 
 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται όλοι οι σταθμοί 
παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει με ίδια μέσα ο φορέας που υποβάλλει τη γνωστοποίηση) 

(1) Σταθμός παραμονής & μεταφόρτωσης ……………………………………………. (Τοποθεσία/ονομασία σταθμού) 

Περιφ. Ενότητα: …………………………………………  Δήμος/Δ.Δ.: ……………….……………..  Θέση:(5)…………………………. 

Ταχ. Δ/νση: Οδός: ……………………………………………………..  Αρ.: ……...  Τ.Κ. ………..…….… Τηλ: ……………..……………. 

Γεωγραφικές   Γεωγρ. πλάτος ………………………………    Γεωγρ. μήκος ……………………………….. 
Συντεταγμένες (6)  (Αποδεκτές τιμές: από 34.* έως 41.*)  (Αποδεκτές τιμές: από 19.* έως 29.*) 

(2) Σταθμός παραμονής & μεταφόρτωσης …………………………………………… (Τοποθεσία/ονομασία σταθμού) 

(3) …….. 

(4) …….. 
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΜΦΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 4 ΤΟΝΩΝ 

Αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων ανά Π.Ε. που διαθέτει με ίδια μέσα ο φορέας που 
υποβάλλει τη γνωστοποίηση: 

Π.Ε. δραστηριοποίησης Αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων 

  

  

  

Ημερομηνία υποβολής 
 
_____/_____/20___ 

Υπογραφή* φορέα δραστηριότητας (ή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  
Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ 

(όπου είναι διαθέσιμα) 

1 Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης   

2 Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας   

3 Άδεια οδικού μεταφορέα   

4 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου 50€ (κωδ. 0227)   

5 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου   

6 Αντίγραφο έναρξης της δραστηριότητας   

7 Κατάσταση προσωπικού από ΕΡΓΑΝΗ   

8 Πίνακας κατανομής προσωπικού   

9 Δικαιολογητικά για τεχνικό προσωπικό   

10 
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί 
πολεοδομικής νομιμότητας 

  

11 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου (7)  (8) 

12 Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (7)   

13 Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων   

Ημερομηνία υποβολής 
 
______/______/20___ 

Υπογραφή* φορέα δραστηριότητας (ή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

 

 

 

 Οι υπογραφές στη σελίδα 2 θα πρέπει να γίνονται με γνήσιο υπογραφής του φυσικού προσώπου ή του 

νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.). 



 

 
1. Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης 

και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.  Αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) της έδρας της επιχείρησης της οδικής βοήθειας 
οχημάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, εκτός αν πρόκειται για επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων 
που είναι και ασφαλιστική επιχείρηση υπό την έννοια του ν. 4364/2016 (Α’ 13), οπότε αρμόδια αρχή είναι η Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

2. Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη λειτουργία επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή 
συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη 
δραστηριότητα») υποβάλλεται και για επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, 
που λειτουργεί με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης νόμιμης 
λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με 
τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης. 

3. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης πλην της αλλαγής φορέα. 
4. Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας 

οχημάτων. 
5. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση. 
6. Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο εντός της 

εγκατάστασης. 
7. Αυτό το δικαιολογητικό είναι υποχρεωτικό μετά τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης που καθορίζει τις απαιτήσεις 

κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης των επιχειρήσεων και 
των συνεργατών οδικής βοήθειας και κυρώνει τα αντίστοιχα σχέδια κυκλοφοριακών διαμορφώσεων ως υποδείγματα. 

8. Δηλώνεται η αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο ο σταθμός παραμονής 
και μεταφόρτωσης. 

 
 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
Έλληνες πολίτες :   Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο 
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη 
Πολίτες εκτός ΕΕ:   Διαβατήριο και άδεια παραμονής 
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 

Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή 
από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.  
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται: 
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα 
προσέλθει. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία 
τροποποίηση. 
 

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. 


