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Τροποποίηση της 73101/714/4.5.1988 απόφασης Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών 
«περί καθορισμού του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίχες 
λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δημοσίευση του Ν. 1575/1985» (ΦΕΚ 302 Β). 
(ΦΕΚ 852/Β/17-10-91) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985 «προϋποθέσεις 
άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι 
λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ 207 Α') όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 36 του Ν. 1959/1991 «για τις οδικές μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 123 Α'), αποφασίζουμε: 
1. Η παρ. 1 της αριθ. 73101/714/4.5.1988 απόφασης Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991, εκμεταλλευτές συνεργείων 
επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, οι οποίοι κατά την 25.2.1988 
ασχολούντο αυτοπροσώπως με εργασίες που προβλέπονται σε μία από τις ειδικότητες των 
περιπτώσεων στ' (τεχνίτη οργάνων), ή (τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων), θ' 
(τεχνίτη ψυγείων), ι' (τεχνίτη αμαξωμάτων), ια' (τεχνίτη βαφής), ιβ' (τεχνίτη τροχών) και ιδ' 
(τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1575/1985, 
μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς χους, χωρίς να 
υποστούν την κατά το άρθρο 4 εξέταση, εφ' όσον έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία 
(αυτοπρόσωπη εργασία στα συνεργεία στα, οποία είναι εκμεταλλευτές) σε όμοια εργασία, 
μεγαλύτερη κατά δύο χρόνια από την κατά περίπτωση από το άρθρο 3 του Ν. 1575/1985 
προβλεπόμενη για χους πτυχιούχους των κατωτέρω τεχνικών σχολών και υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Η προϋπηρεσία (αυτοπρόσωπη εργασία) έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαετία 
μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 
β) Υποβάλλουν στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Συγκοινωνιών μέχρί 31.12.1991. 
αα) Αίτηση χαρτοσημασμένη, στην οποία θα αναγράφονται χα απαραίτητα στοιχεία του 
δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση 
κατοικίας, αριθμό δελτίου). 
ββ) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, όχι για τα έτη προϋπηρεσίας, έχουν 
υποβάλει φορολογικές δηλώσεις γι« εισοδήματα από την εκμετάλλευση συνεργείου 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων. 
γγ) Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1575/1985 επιβαλλόμενου 
σχετικού παραβόλου. 
δδ) Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, όχι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει 
αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων το χρονικό διάστημα της 
προϋπηρεσίας. 
εε) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες όμοιων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας. 
στστ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν: 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις 
στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία 
των Ελλήνων»). 



όχι έχουν ασκήσει το εκλογικό χους δικαίωμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (εφ' 
όσον δεν επιδείξουν το εκλογικό βιβλιάριο) ή όχι έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοσή του (εφ' 
όσον στερούνται αυτού) και 
τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας. 
2. Η παρ. 3 της αριθ. 73101/714/4.5.1988 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών αντικαθίστανται ως εξής: 
«3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις χης παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 1575/85, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991, εκμεταλλευτές συνεργείων 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα οποία κατά την 25.2.1988 ασχολούντο 
αυτοπροσώπως με τις εργασίες των ειδικοτήτων των περιπτώσεων. 
α' (μηχανοτεχνίτη), β' (ηλεκτροτεχνίτη), γ' (τεχνίτη συστημάτων πέδησης), δ' (τεχνίτη 
αντλιών πετρελαιοκινητήρων), ε' (τεχνίτη εξαεριωτήρων - αναμικτήρων), ζ (τεχνίτη 
αναρτήσεων) και ιγ' (τεχνίτη συ-σκευών υγραερίου) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1575/85 
και οι οποίοι δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 αυτού τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν 
μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1575/1985, εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Η έναρξη λειτουργίας του συνεργείου έγινε πριν από την 25.2:1988. 
β) Η προϋπηρεσία (αυτοπρόσωπη εργασία) τους έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία 
δεκαετία μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών χαι είναι μεγαλύτερη κατά 
δύο (2) έτη τουλάχιστον από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του Ν. 
1575/1985 για τους πτυχιούχους κατωτέρων τεχνικών σχολών. 
γ) Υποβάλλουν μέχρι 31.12.1991 στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Συγκοινωνιών για 
συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 
αα) Αίτηση χαρτοσημασμένη, στην οποία θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του 
δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση 
κατοικίας, αριθμό δελτίου). 
ββ) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, ότι για τα έτη της προϋπηρεσίας, έχουν 
υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων. 
γγ) Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει 
αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων, για το χρονικό διάστημα της 
προϋπηρεσίας τους και ότι η έναρξη λειτουργίας του συνεργείου έγινε πριν από την 
25.2.1988. 
δδ) Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1575/1985 επιβαλλόμενου 
σχετικού παράβολου. 
εε) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ομοίων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου 
ταυτότητος. 
στστ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν: 
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται 
στις στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 «περί 
Στρατολογίας των Ελλήνων»). 
- ότι έχουν ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
(εφ' όσον δεν επιδείξουν το εκλογικό βιβλιάριο) ή έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοσή του (εφ' 
όσον στερούνται αυτού), και τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας». 
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1991 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 
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