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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Θέµα
Σχετ.

-------------------------------------: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 10191, Πα̟άγου
: Χ. Μάστορας
: 213 130 8487,, 210 650 8487
: 210 650 8481
: c.mastoras@yme.gov.gr

Αριθµ. Πρωτ.
Οικ. 10239/110

Προς:

Βαθµ. ̟ροτ.
Ε̟είγον

Πίνακας α̟οδεκτών

: Σχέση εργασίας ̟ροσω̟ικού Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
: α. Η υ.α. Φ50/48597/5875/2009 (Β’ 1975) «Όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγηση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» ό̟ως
έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει
β.. H κ.υ.α. 26640/2298/2014 (Β’ 1302) «Α̟λούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας
των τοµέων µεταφορών κι ε̟ικοινωνιών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυ̟ηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»

Με αφορµή αλληλογραφία αλλά και ̟ληροφορίες οι ο̟οίες έχουν ̟εριέλθει σε γνώση της
Υ̟ηρεσίας µας, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
θέµατος ε̟ισηµαίνονται τα ακόλουθα:
ακόλουθα
♦ Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω α’’ σχετική υ.α. (̟ερί̟τωση ζ της ̟αρ. 1 του άρθρου 8
ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει) και στην ανωτέρω β’’ σχετική κ.υ.α. (̟αράρτηµα Ι - έντυ̟ο
διαδικασίας αναγγελίας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υ̟οβάλλουν στην
σ
αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή, εντόςς 10 ηµερών α̟ό τη χορηγηθείσα βεβαίωση νόµιµης
νόµιµης λειτουργίας (ή την
άδεια λειτουργίας για τα, ̟ρο της εφαρµογής του ν. 3919/2011,
3919/2011 αδειοδοτηθέντα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.),
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) τα
δελτία αναγγελίας ̟ρόσληψης
ληψης του ̟ροσω̟ικού,
̟ροσω̟ικού, στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται ο Τεχνικός
∆/ντής.
Εκ της ως άνω α̟αιτήσεως, ̟ερί υ̟οβολής των δελτίων αναγγελίας ̟ρόσληψης, συνάγεται,
ότι, το ̟ροσω̟ικό λειτουργίας ενός Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,, συµ̟εριλαµβανοµένου του Τεχνικού ∆/ντή,
α̟ασχολείται σε αυτό υ̟ό καθεστώς συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας,
εργασίας, υ̟ό την ε̟ιφύλαξη
τυχουσών εξαιρέσεων σε εφαρµογή γενικότερων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αλληλεγγύης
♦ Αναφορικά µε τις ε̟ι̟τώσεις στην τυχούσα ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία,
ο̟οία δια̟ιστώνεται η
α̟ασχόληση ως µέλος του ̟ροσω̟ικού λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., φυσικού ̟ροσώ̟ου, όχι υ̟ό
καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας:
εργασίας
Στην ̟αρ. 2 του άρθρου 38 «Χορήγηση και ανάκληση αδειών - Έλεγχος ιδιωτικών
ιδιωτι
Κ.Τ.Ε.Ο.» του ν.
2963/2001 (Α’ 268), ορίζεται ότι, η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. ανακαλείται ̟ροσωρινά
ή οριστικά µε ειδική αιτιολογηµένη α̟όφαση της αρχής ̟ου την εξέδωσε, αν δια̟ιστωθεί
ο̟οτεδή̟οτε ότι έ̟αυσαν να ισχύουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις µε τις
τις ο̟οίες χορηγήθηκε.
Η ως άνω διάταξη ε̟αναλαµβάνεται και στην ̟αρ. 4 του άρθρου 8 της ανωτέρω α’ σχετικής
υ.α.. Οµοίως, στην ανωτέρω β’’ σχετική κ.υ.α. (̟αράρτηµα Ι - έντυ̟ο διαδικασίας αναγγελίας
λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) ορίζεται ότι, εφόσον η αρµόδια αρχή
χή ̟ου χορήγησε τη βεβαίωση νόµιµης
ν
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λειτουργίας δια̟ιστώσει, ο̟οτεδή̟οτε, ότι, έ̟αυσαν να υ̟άρχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις µε τις ο̟οίες
χορηγήθηκε, α̟αγορεύει ̟ροσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε ̟λήρως
αιτιολογηµένη ειδική α̟όφασή της.
Ως εκ τούτου και δεδοµένων:
- της ως άνω α̟αιτήσεως, ̟ερί υ̟οβολής, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας λειτουργίας ή
αντιστοίχως, µετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 3919/2011, της βεβαιώσεως νόµιµης
λειτουργίας, των δελτίων αναγγελίας ̟ρόσληψης
- ότι, η δια̟ίστωση α̟ασχόλησης, ως µέλος του ̟ροσω̟ικού λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., φυσικού
̟ροσώ̟ου, όχι υ̟ό καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας, δεν συγκαταλέγεται στην ̟αρατιθέµενη
στην κ.υ.α. 3326/212/2015 (Β’ 158) ̟ερι̟τωσιολογία ̟αραβάσεων για τις ο̟οίες ε̟ιβάλλονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ίδια κ.υ.α., διοικητικές κυρώσεις στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
συνάγεται, ότι, η τυχούσα ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία δια̟ιστώνεται η α̟ασχόληση, ως
µέλος του ̟ροσω̟ικού λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., φυσικού ̟ροσώ̟ου, όχι υ̟ό καθεστώς
εξαρτηµένης εργασίας, ά̟τεται της εφαρµογής της ̟ρο̟αρατεθείσας διάταξης ̟ερί
ανακλήσεως, εκ µέρους της αρµόδιας αρχής, της άδειας λειτουργίας ή αντιστοίχως,
α̟αγόρευσης λειτουργίας του υ̟όψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..
Σηµειώνεται ότι, η ιδία διάταξη δεν δύναται να τύχει (αναδροµικής) εφαρµογής, στην
τυχούσα ̟ερί̟τωση, κατά την ο̟οία, δια̟ιστώνεται η α̟ασχόληση, για χρονικό διάστηµα
̟αρελθοντικό του χρονικού σηµείου δια̟ίστωσης, ως µέλος του ̟ροσω̟ικού λειτουργίας
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., φυσικού ̟ροσώ̟ου, όχι υ̟ό καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον, κατά το χρονικό
σηµείο δια̟ίστωσης, έχει α̟οκατασταθεί η υ̟όψη στρέβλωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
► Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
Γενική ∆/νση Οχηµάτων & Εγκαταστάσεων
∆/νση Ε̟ο̟τείας & Ελέγχου
Τµήµα Ε̟ο̟τείας Τεχνικών Ελέγχων Οχηµάτων (dee@yme.gov.gr)
► Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
► Λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
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► Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
♦ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
♦ Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)
♦ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▪ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▪ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Οχηµάτων & Εγκαταστάσεων (gdoe@yme.gov.gr)
♦ Γενική Γραµµατεία Υ̟ουργείου
Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (daslef@yme.gov.gr)
♦ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
► Περιφέρειες της χώρας
Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
► Σωµατεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
♦ Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (tsakiris@kteohellas.gr)
♦ Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” (ikteo-k@otenet.gr)
♦ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (info@kteo-gr.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.Τ.Ε.Κ.Ε.Ε.Ο.
♦ Τµήµα Α’
♦ Χρονολογικό αρχείο
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