
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

Είδος: ΝΟΜΟΣ 

Αριθµός: 1575 

Έτος: 1985 

ΦΕΚ: Α 207 19851211 

Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1986 

Ηµ.Υπογραφής: 03.12.1985 

Τίτλος 
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών.  

Θέµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Οροι λειτουργίας συνεργείων οχηµάτων, Κύρωση ΥΑ 42840/12.12.1979 και 19645/3.6.1983  

Σχόλια 
- Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3109/2003 (Α΄38/19.2.2003), η επισκευή και 
συντήρηση των ταξιµέτρων και η αναπροσαρµογή του τιµολογίου σε αυτά επιτρέπεται µόνο από 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου, σε κάθε περίπτωση στο ταξίµετρο πραγµατοποιείται σφράγιση και χορηγείται 
υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ταξί.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 

 

Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 26.02.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Ορισµοί  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Ορισµοί  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α' 28).  

Κείµενο Αρθρου 

"1. Για την εφαρµογή των διατάξεων των επόµενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελµατικό εργαστήριο, που 
χρησιµοποιείται για την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των 

εγκατεστηµένων σ' αυτό µηχανηµάτων. 

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότησή του 
εκδιδόµενων προεδρικών διαταγµάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρούνται επαγγελµατικό εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κατά 
την έννοια του άρθρου 1, Κεφ. Β', περ. 17 β' του από 23.2/6.3.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 ∆'), 



ανεξάρτητα από την εγκατεστηµένη ισχύ τους και περιλαµβάνονται στην, κατά το άρθρο 5 της 
69269/ 5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β') κοινής υπουργικής απόφασης, Β' Κατηγορία έργων και 
δραστηριοτήτων. 

3. ∆εν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και 

µοτοποδηλάτων τα επαγγελµατικά εργαστήρια, στα οποία πραγµατοποιείται επισκευή και 
συντήρηση µε εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος".  

 

 

Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 23.10.2008 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Αδειες άσκησης επαγγέλµατος  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Αδειες άσκησης επαγγέλµατος  

Σχόλια 
- Η περ. ιγ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 
(Α΄ 216/23.10.2008).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Για την επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  

2. Οι άδειες της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται για της εξής ειδικότητες:  

α) µηχανοτεχνίτη,  

β) ηλεκτροτεχνίτη,  

γ) τεχνίτη συστήµατος πέδησης,  

δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων,  

ε) τεχνίτη εξαερωτήρων-αναµικτήρων (καρµπυρατέρ),  

στ) τεχνίτη οργάνων,  

ζ) τεχνίτη αναρτήσεων,  

η) τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων),  

θ) τεχνίτη ψυγείων,  

ι) τεχνίτη αµαξωµάτων (φανοποιού),  

ια) τεχνίτη βαφής,  



ιβ) τεχνίτη τροχών,  

«ιγ. Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων». ιδ) τεχνίτη µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων.  

3. Με π.δ/γµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
µπορεί να προβλέπονται άδειες άσκησης επαγγέλµατος και για άλλες ειδικότητες και να καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις άδειες αυτές.  

4. Τα πτυχία που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254) 
εξακολουθούν να ισχύουν και αντιστοιχούν: α) Το πτυχίο µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων µε την άδεια 
µηχανοτεχνίτη. β) Το πτυχίο ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
ηλεκτροτεχνίτη.  

γ) Το πτυχίο µηχανοτεχνίτη επισκευαστή συστήµατος πέδησης αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος τεχνίτη συστήµατος πέδησης.  

δ) Το πτυχίο επισκευαστή αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης του 
επαγγέλµατος αντλιών πετρελαιοκινητήρων.  

 

 

Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 26.09.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Αδειες άσκησης επαγγέλµατος  

Σχόλια 
- Η εντός " " περ. θ΄ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 
3185/2003 (Α΄ 229/26.9.2003). Σχετική η ΥΑ 6557/406/9-13 Φεβρ. 1990.- Σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229/26.9.2003), ο αναφερόµενος στις διατάξεις της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19.4.1999 (ΦΕΚ 416 Β') απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας 
σε όµοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου 
τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε 
περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου τίτλου σπουδών ηµερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή 
σχολής µαθητείας ή ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε 
περίπτωση ενδιαφερόµενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής 
σχολής ή σχολής µαθητείας ή ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Για την απόκτηση οποιασδήποτε κατά το προηγούµενο άρθρο, κατηγορίας άδειας απαιτείται ο 
υποψήφιος να έχει συµπληρώσει, το 18ο έτος της ηλικίας του. 

2. Εκτός της προϋπόθεσης της προηγουµένης παραγράφου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει και τα 
εξής ειδικά προσόντα για να του χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

α) Μηχανοτεχνίτη: 

αα) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα, ή άλλης ισότιµης σχολής και 



διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανολογικού 
τοµέα ή τετραετία αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τοµέα ή 

ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών 
αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο του 
µηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών εσωτερικής καύσης ή 

γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής, του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιµης σχολής 
και διετία σε όµοια εργασία σνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου 
ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων στην πρώτη περίπτωση ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆., 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων. 

β) Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων: 

αα) Πτυχίο τεχνικού λυκείου, ηλεκτρολογικού ή µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και 
διετία µε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων, αν πρόκειται για πτυχίο ηλεκτρολογικού τοµέα 
ή τετραετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανολογικού τοµέα ή 

ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ηλεκτρολογικού κλάδου του τµήµατος ηλεκτρικού 
µέρους αυτοκινήτων της µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία 
ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή 

γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος ηλεκτρολογικού κλάδου ή τεχνιτών 
αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, 
σε όµοια εργασία ηλεκτροτεχνείου αυτοκινήτων, 

γ) τεχνίτη συστήµάτων πέδησης ή αναρτήσεων: 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής 
µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης 
τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής 
αυτοκινήτων αν πρόκειται για πτυχίο του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων του µηχανολογικού 
κλάδου ή τριετίας αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών εσωτερικής καύσης ή 

γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου 
αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή 
τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆., 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, 



δ) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων: 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής επαγγελµατικής σχολής 
µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης 
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής 
αυτοκινήτων ή 

γγ) πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή µηχανολογικού κλάδου 
ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και τριετία στην πρώτη περίπτωση, ή 
τετραετία στις άλλες δύο περιπτώσεις, σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆., 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων 

ε) τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών: 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής 
και ένα έτος σε όµοια εργασία ή 

ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου µέσης 
τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ένα έτος σε όµοια εργασία ή 

γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και 
διετία σε όµοια εργασία ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆., 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και διετία σε όµοια εργασία, 

στ) τεχνίτη αµαξωµάτων (φανοποιού): 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής 
µηχανολογικού κλάδου του τµήµατος αµαξωµάτων αυτοκινήτων µέσης τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

γγ) πτυχίο της µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγων αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή 
άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή 

δ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τµήµατος τεχνιτών αµαξωµάτων αυτοκινήτων ή 
αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων, 

ζ) τεχνίτη βαφής: 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τοµέα ή τοµέα χηµικών ή άλλης 
ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ή ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής 
µηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου µέσης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία 
σε όµοια εργασία ή 



γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής του τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων ή εργοδηγών χηµικών που 
έχουν καταργηθεί ή άλλης ισότιµης σχολής και διετία σε όµοια εργασία ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και 
τριετία σε όµοια εργασία ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆., 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία, 

η) τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων: 

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου µηχανολογικού τοµέα ή άλλης ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια 
εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή 

ββ) πτυχίο µέσης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής µηχανολογικού κλάδου τµήµατος µηχανών 
αυτοκινήτων ή µηχανών εσωτερικής καύσης µέσης τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και διετία 
σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών, αν πρόκειται για πτυχίο του 
τµήµατος µηχανών αυτοκινήτων µηχανολογικού κλάδου ή τριετία, αν πρόκειται για πτυχίο µηχανών 
εσωτερικής καύσης ή 

γγ) πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής τµήµατος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης 
ισότιµης σχολής και ένα έτος σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή 

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής τµήµατος τεχνιτών αυτοκινήτων ή άλλης ισότιµης σχολής ή 
αντίστοιχης κατώτερης σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή 

εε) πτυχίο των κέντρων και σχολών ταχύρρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. 
ειδικότητας µηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όµοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων 
ή µοτοσικλετών, «θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων: 

Ο ενδιαφερόµενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α' ή της περιπτ. β' της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.» 

3. Ως προϋπηρεσία σε όµοια εργασία θεωρείται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου: 

α) προκειµένου για τους πτυχιούχους και ο χρόνος της πρακτικής άσκησής τους σε αντίστοιχο 
συνεργείο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, β) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία του 
δηµοσίου, ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, 

γ) αυτή που διανύθηκε σε αντίστοιχα συνεργεία της αλλοδαπής. 

4. ∆ε λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που διανύθηκε µέχρι τη συµπλήρωση του δέκατου 
πέµπτου έτους της ηλικίας του ενδιαφεροµένου. Επίσης δε λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αν 
έχουν περάσει 8 έτη από τη λήξη της κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

5. Προϋπηρεσία που διανύεται σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτου, όπου εκτελούνται εργασίες 
περισσοτέρων της µιας ειδικοτήτων, λαµβάνεται υπόψη µόνο για µία από τις ειδικότητες αυτές και 
δεν µπορεί το ίδιο χρονικό διάστηµα να υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας για απόκτηση άλλης 
ειδικότητας. 

6. Η αλήθεια των πιστοποιητικών εργασίας, που χορηγούνται υποχρεωτικά από τον εργοδότη, 
βεβαιώνεται από τον αρµόδιο επόπτη εργασίας. Τα πιστοποιητικά αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης 
δήλωσης σε δηµόσια αρχή. ∆εν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση του επόπτη εργασίας για τα 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των περιπτ. β' και γ' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 



Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να καθορισθούν 
και άλλες περιπτώσεις, εκτός από τις παραπάνω, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη 
εργασίας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων ή Εργασίας, κατά 
περίπτωση, και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να καταργούνται ή να τροποποιούνται 
ορισµένες τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους αυτού του 
άρθρου ή ακόµα και να καθορίζονται και νέες. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης 
των αδειών και πιστοποιητικών εργασίας του παρόντος νόµου, το υπόδειγµα ή τα υποδείγµατά τους, 
τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοσή τους και το περιεχόµενό τους καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να 
επιβάλλεται παράβολο για την έκδοση των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλµατος και να 
καθορίζεται το ύψος του.  

 

 

Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 26.09.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Εξέταση υποψηφίων  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Εξέταση υποψηφίων  

Σχόλια 
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3185/2003 
(Α΄229/26.9.2003), ενώ η παρ. 2 καταργήθηκε µε την παρ. 1β του ιδίου άρθρου.  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόµο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.»  

2. (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και για χρονικό διάστηµα 2 ετών 
από την ισχύ του νόµου αυητού, οι υποψήφιοι για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη 
συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία 
εκδίδει τις σχετικές άδειες ύστερα από εξέταση των υποψηφίων, µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων του νόµου αυτού. 

4. Οι κάτοχοι πτυχίου µιας από τις πιο κάτω σχολές εξαιρούνται από την υποχρέωση προϋπηρεσίας 
και εξετάσεων και µε την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις υπουργικές 
αποφάσεις των παρ. 

8 και 9 του άρθρου 3 παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

α) "∆ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων" όσοι έχουν πτυχίο µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή 



µηχανολόγου µηχανικού ή ηλεκτρολόγου µηχανικού ή ναυπηγού µηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής. 

β) "Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων" όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανωτέρων σχολών (σχολών υποµηχανικών Κ.Α.Τ.Ε.Ε., 
Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Α.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και µηχανικών αυτοκινήτων ή 
πτυχίο ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  

 

 

Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 23.10.2008 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα κατόχων αδειών  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
∆ικαιώµατα κατόχων αδειών  

Σχόλια 
Τα εδάφια α και β της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από 23.02.2007 µε την παρ. 3 
άρθρου 20 Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α' 40). - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216/23.10.2008).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόµου άδειες άσκησης επαγγέλµατος παρέχουν στους 
κατόχους τους το δικαίωµα να αναλαµβάνουν και να εκτελούν υπεύθυνα τη συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής, ως εξής: 
"α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος µηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του 
διαφορικού, των συστηµάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης  

(συµπεριλαµβανοµένων των τροχών και ελαστικών και της ζυγοστάθµισης και ευθυγράµµισης αυτών 
και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάµων), πέδησης, µετάδοσης κίνησης 
στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστηµάτων κλιµατισµού 
(air condition, climatair κ.λπ.) και λίπανσης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, όπως 
και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των  

συσσωρευτών αυτών".  

"β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστηµάτων, οργάνων και 
συσκευών, των πάσης φύσεως συστηµάτων κλιµατισµού (air condition, climatair κ.λπ.) και γενικά 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς και τη 
συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών".  

γ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συστήµατος πέδησης παρέχεται το δικαίωµα 
να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων πέδησης 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

δ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων παρέχεται το 
δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των αντλιών 
πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσίων αυτοκινήτων.  



ε) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη εξαερωτήρων - αναµικτήρων παρέχεται το 
δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των εξαερωτήρων 
(καρµπυρατέρ) αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

στ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη οργάνων παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση των ταχογράφων, ταξιµέτρων και 
λοιπών συναφών οργάνων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

ζ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αναρτήσεων παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων ανάρτησης 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

η) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων 
(σιγαστήρων) παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των 
κάθε είδους συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

θ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη ψυγείων παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους συστηµάτων ψύξεως των 
κινητήρων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

ι) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αµαξωµάτων παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή αµαξωµάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

ια) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τενίτη βαφής παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει 
και εκτελεί τη βαφή των αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.  

ιβ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη τροχών παρέχεται το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση, επισκευή και ζυγοστάθµιση των τροχών, αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. ιγ) Στον κάτοχο άδειας επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών 
υγραερίου αυτοκινήτων παρέχεται το δικαίωµα να αναλαµβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και 
επισκευή εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε αεριώδη ή υπό 
πίεση καύσιµα.  

ιδ) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων παρέχεται 
το δικαίωµα να αναλαµβάνει και εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των µηχανικών και ηλεκτρικών 
εξαρτηµάτων, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού τους.  

«2. Ο κάτοχος της άδειας άσκησης επαγγέλµατος της παρ. 4 του άρθρου 4 έχει το δικαίωµα να 
αναλαµβάνει όλες τις εργασίες της προηγούµενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του αριθµού των 
ειδικοτήτων που περιλαµβάνει το συνεργείο.»  

3. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλατος υποχρεούνται να παρίστανται και να 
επιβλέπουν αυτοπροσώπως τις εργασίες της ειδικότητάς τους, που εκτελούνται από το βοηθητικό 
προσωπικό του συνεργείου και είναι υπεύθυνοι για την ορθή και έντεχνη εκτέλεσή τους.  

4. Στα συνεργεία του άρθρου 1, όπου εκτελούνται εργασίες περισσότερων της µιας ειδικοτήτων, 
επίβλεψη µέχρι τριών ειδικοτήτων µπορεί να ασκεί και ένα πρόσωπο, εφόσον είναι κάτοχος των 
αντιστοίχων αδειών άσκησης επαγγέλµατος.  

5. Επίβλεψη της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων δεν 
µπορεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα συνεργεία.  

6. Σε συνεργεία µε προσωπικό εικοσιπέντε µέχρι τριάντα πέντε άτοµα η επίβλεψη ασκείται 
υποχρεωτικά από διπλωµατούχους µηχανικούς αυτοκινήτων ή τεχνολόγους µηχανικούς 
αυτοκινήτων. Σε συνεργεία µε προσωπικό περισσότερο από 35 άτοµα µόνο από διπλωµατούχους 
υποµηχανικούς αυτοκινήτων.  



 

 

Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 05.06.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Οροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχηµάτων  

Σχόλια 
Η παρ. 2, τροποποιειθείσα µε το άρθρο 20 Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α' 27), τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α' 28).- Η παρ. 4 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Για τη λειτουργία κάθε συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων, από την έναρξη ισχύος του  

π. δ/τος της επόµενης παραγράφου, απαιτείται άδεια λειτουργίας. "2. Με προεδρικά διατάγµατα, που 
εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους 
όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων (όπως τη χωροθέτηση, τον απαιτούµενο χώρο, την 
εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθµό και το είδος των 

εγκατεστηµένων µηχανηµάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του 
συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρµόδια όργανα, τις κυρώσεις για 
τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή 
λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25.2.1988, παρατείνεται 
αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους µέχρι 31.12.1997. Με προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών το αργότερο µέχρι 31.8.1997, καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων 
αυτών για µια ακόµη πενταετία. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα σε τρεις (3) 
µήνες από τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και 
µοτοποδηλάτων, που αποδεδειγµένα λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου 
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, 
συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριµένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν 
προβλέπεται ρητά η αποµάκρυνσή τους σε τακτή προθεσµία". 

3. Κάθε συνεργείο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επισκευής οχηµάτων. Με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το περιεχόµενο και ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αυτού 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

« 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, Γεωργίας για τα αγροτικά µηχανήµατα ή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων για τα µηχανήµατα έργων, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του 
τεχνίτη αγροτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων έργων, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των 
συνεργείων επισκευής των οχηµάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα 
αρµόδια όργανα για την έκδοση των προβλεπόµενων αδειών, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των 
σχετικών διατάξεων, καθώς και η λειτουργία των υφιστάµενων συνεργείων. Με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας για τους τεχνίτες αγροτικών µηχανηµάτων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, 



Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τους τεχνίτες µηχανηµάτων έργων καθορίζεται η διαδικασία 
έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας του τεχνίτη, η 
διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας και η εξεταστέα ύλη, τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοση της και το περιεχόµενο της, ο τύπος και 
το περιεχόµενο του βιβλίου που τηρούντα συνεργεία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»  

 

 

Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 05.06.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις - Ελεγχος συνεργείων  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείων οχηµάτων, Ελεγχος συνεργείων  

Σχόλια 
- Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων πρέπει να 
εκτελούνται υπεύθυνα και σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής. 

2. Οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχουν τα 
συνεργεία για να διαπιστώσουν την καλή εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ρύθµισης και 
συντήρησης των οχηµάτων, την καλή λειτουργία των κάθε είδους µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
των συνεργείων και γενικά την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας τους. 

Για αποτελέσµατα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκµηριωµένη έκθεση αυτοψίας. 

3. Αν διαπιστωθεί ότι η συντήρηση, επισκευή και ρύθµιση ενός οχήµατος δεν έγινε κατά τους 
κανόνες της τεχνικής, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Το είδος και η διαδικασία επιβολής των 
κυρώσεων καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 6. 

4. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι ελλιπής ή λειτουργεί 
πληµµελώς, για τη συµπλήρωσή του σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας ή την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του τάσσεται, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, προθεσµία µέχρι τέσσερις µήνες η 
οποία µπορεί αιτιολογηµένα να παραταθεί µέχρι οκτώ µήνες. 

«5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό αφορούν επίσης τους τεχνίτες και τα συνεργεία 
επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων. 

6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα 
συνεργεία επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων. Με το προεδρικό διάταγµα 
της παραγράφου 4του άρθρου 6 καθορίζονται οι αρµόδιες για τον έλεγχο των συνεργείων 
υπηρεσίες, καθώς επίσης το είδος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.»  

 

 

Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 05.06.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 



ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Κυρώσεις  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείων οχηµάτων, Ποινικές Κυρώσεις  

Σχόλια 
Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 15 του Ν. 3103/2003 (Α 23) και ισχύει από 
29.1.2003.- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του 
ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003), ενώ η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του 
ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόµου.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα τιµωρούνται: α) Οσοι εκτελούν ή επιβλέπουν 
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων χωρίς να έχουν 
κατά τον παρόντα νόµο άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 

β) Οσοι εκµεταλλεύονται ή θέτουν σε λειτουργία συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, χωρίς την κατά τον παρόντα νόµο άδεια λειτουργίας. 

γ) Οσοι εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δηµιουργείται κίνδυνος για 
ζωή ή υγεία ανθρώπου. 

2. Από την έναρξη της ισχύος του π.δ/τος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 όσα 
συνεργεία λειτουργούν χωρίς άδεια, είτε µετά την λήξη της ισχύος της είτε µετά την προσωρινή ή 
οριστική αφαίρεσή της, σφραγίζονται ύστερα από απόφαση του οικείου νοµάρχη µε τη φροντίδα της 
οικείας αστυνοµικής αρχής. Με το π.δ/γµα της παρ. 2 του άρθρου 6 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου. 

Οσοι από πρόθεση διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τέθηκε από την αστυνοµική ή άλλη 
αρχή, όπως θα ορίζεται στο π. δ/γµα που θα εκδοθεί βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόµου 
αυτού, όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο µαταιώνουν σφράγιση συνεργείου, καθώς και εκείνοι που µε 
οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία συνεργείο µετά τη σφράγισή του, τιµωρούνται µε τις 
ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται 
και στα συνεργεία αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων µε τρόπο που καθορίζεται 
λεπτοµερώς στα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 6.» 

«3. Με τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιµωρούνται και όσοι διαπράττουν τις 
παραβάσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της ίδιας παραγράφου σχετικά µε 
συνεργεία επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων, καθώς και οι παραβάτες 
των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 
2 και 4 του άρθρου 6.» 

"4. Με απόφαση του οικείου νοµάρχη αφαιρείται για έξι µήνες:  

α. Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων, εφόσον ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση 
ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας αυτοκινήτου, µοτοσικλέτας ή µοτοποδηλάτου ή για συµµετοχή σε 
κλοπή ή υπεξαίρεση οχηµάτων, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος, σε σχέση µε τα 
παραπάνω οχήµατα.  

β. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οποιασδήποτε ειδικότητας, εάν ο κάτοχος 
της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήµατα του προηγούµενου εδαφίου. 

Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήµατα, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, 
αφότου η απόφαση καταστεί αµετάκλητη."  



 

 

Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 11.06.1986 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Κύρωση υπουργικών αποφάσεων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκε και µέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ/τος 
της παρ. 2 του άρθρου 6 η κοινή απόφαση 42840/12.12.1979 των Υπουργών Οικονοµικών, 
Βιοµηχανίας και Ενέργειας, Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίας Τάξης (ΦΕΚ 30 Β). 

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 19645/3.6.1983 (ΦΕΚ 
345 Β).  

 

 

Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 26.09.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές διατάξεις  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων  

Σχόλια 
Η παρ. 6 προστέθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 36 Ν. 1959/1991. Η παρ. 7 προστέθηκε µε την παρ. 1 
άρθρου 20 Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α' 27). Οι προθεσµίες της παρ. 7 παρατείνονται µέχρι 31.12.1997 µε 
την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ Α' 28) και µέχρι 30.06.2000 µε την παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 
2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46).- Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 
18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229/26.9.2003).  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Τεχνίτες που ασχολούνται µε τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του 
νόµου αυτού και όσοι εκµεταλλεύονται ή συνεκµεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα µε τις πιο πάνω 
εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, µπορούν να 
εφοδιαστούν µόνο µε την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητας τους, άνευ εξετάσεων εφόσον:  

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όµοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει 
διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία µέχρι την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 

β) Προσκοµίσουν βεβαίωση αναγνωρισµένου, από αρµόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς τα µαθήµατα που αναφέρονται στην ειδικότητα του, σύµφωνα µε την ύλη που καθορίζεται 
στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ302 Β'), όπως 
αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 



εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου. 

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302 Β') 
εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σηµεία δεν τροποποιούνται µε την παρ. 1 του παρόντος.» 

3. Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων των προηγούµενων παραγράφων, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

4. Για τα συνεργεία που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και µέχρι την ισχύ του π. 
δ/τος της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρµόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις. 

5. Οι εκκρεµείς αιτήσεις για απόκτηση πτυχίων επισκευής οχηµάτων κατά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού κρίνονται σύµφωνα µε τις 

προϊσχύουσες διατάξεις. 

"6. Οσοι εκµεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, που εµπίπτουν στις 
περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος και οι οποίοι ασχολούνται αυτοπροσώπως στα 
συνεργεία, των οποίων ήταν εκµταλλευτές, µε περισσότερες της µιας ειδικότητες, µπορούν να 
εφοδιαστούν µέχρι δύο άδειες άσκησης επαγγέλµατος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, 
που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, εκτός από την προϋπηρεσία, η οποία και γαι τις δύο ειδικότητες 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 80% του αθροίσµατος των απαιτούµενων προϋπηρεσιών από 
τις παρ. 1 και 2, για καθεµία από τις ειδικότητες χωριστά". "7. Οι προθεσµίες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών 
στην αρµόδια υπηρεσία, προς απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, παρατείνονται µέχρι 
"31.12.1997" ".  

 

 

Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 11.06.1986 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Τίτλος Αρθρου 
Καταργούµενες διατάξεις  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Καταργούνται οι διατάξεις: α) Του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254), β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 
289/1969 (ΦΕΚ 188), γ) του β.δ. 84/1972 (ΦΕΚ 25), δ) του π.δ. 649/1978 (ΦΕΚ 141).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: 

α) Του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254), 

β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 289/1969 (ΦΕΚ 188), 

γ) του β.δ. 84/1972 (ΦΕΚ 25), 

δ) του π.δ. 649/1978 (ΦΕΚ 141). 

2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
νοµου ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν.  

 



 

Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 11.06.1986 

Ηµ/νία Ισχύος: 11.06.1986 

Τίτλος Αρθρου 
Εναρξη ισχύος  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 
Εναρξη ισχύος  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει µετά έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 η οποία ισχύει από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού στην ίδια Εφηµερίδα.  

 

 


