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KOIN: 1. Υπουργείο Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων 
α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
γ) ΣΕΕΥΜΕ 

2. Ένωση πρατηριούχων 
Υγραερίου αυτοκινήτων 
Ελλάδας 
Γαµβέτα 12, Τ.Κ. 10677  
Αθήνα. 

 3. ΕΟΒΕΑΜΜ 
Κρατύλου 14, Τ.Κ. 10422 
Αθήνα 

4. ΟΒΕΑΜ ΒΕ 
Μοναστηρίου 69, Τ.Κ. 23100 
Θεσσαλονίκη 

5.   Γραφείο Τύπου 
  

 
 
ΘΕΜΑ:  Ερµηνευτική εγκύκλιος του Π.∆. 66/2010 (ΦΕΚ 11/Α’/21-7-2010). 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο µας µε αρ. Πρωτ. 37068/2706/26-07-10 
 

Με αφορµή πιο πάνω σχετικού καθώς και συναφών ερωτηµάτων των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, µε τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 66/2010, που αναφέρεται στην διαδικασία έκδοσης αδειών ασκήσεως του επαγγέλµατος 
«Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων», σας αποστέλλουµε τη παρούσα 
ερµηνευτική εγκύκλιο αυτού και σας γνωρίζουµε ότι ισχύουν (κατ’ άρθρο) τα εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
Σκοπός και Ορισµοί 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 – Σκοπός του Π.∆. 66/2010 

Στη παράγραφο 1 καθορίζονται οι σκοποί του υπ’ αριθµ. 66/2010 (ΦΕΚ 11/Α’/21-7-2010) 
προεδρικού διατάγµατος, οι οποίοι είναι οι εξής:  

 
α)  ο καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, για τη χορήγηση της άδειας 

άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων και, 
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β)  ο καθορισµός της διαδικασίας αντικατάστασης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του «τεχνίτη 
συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων» (άρθρο 2, παρ. 2ιγ του ν. 1575/1985), σε άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος του «τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων».  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 – Ορισµός της ειδικότητας του τεχνίτη «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την 
κίνηση αυτοκινήτων» 

Στη παράγραφο 2 ορίζεται η ειδικότητα του «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση 
αυτοκινήτων», που πραγµατεύεται το εν θέµατι Προεδρικό ∆ιάταγµα, ο οποίος είναι ο τεχνίτης εκείνος 
που αναλαµβάνει τη τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας 
κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο (LPG) και µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
Προσόντα και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων 

καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α  
Καθορισµός ειδικοτήτων τεχνιτών συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχηµάτων για τη χορήγηση 

της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων 
 

      Στην υποπαρ. (1α) καθορίζονται ποια ή ποιες από τις υφιστάµενες ειδικότητες τεχνιτών επισκευής 
και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων, όπως αυτές περιέχονται στον ν. 1575/1985, όπως ισχύει, 
πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, ως ένα από τα τυπικά προσόντα 
τους, προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του «Τεχνίτη συσκευών 
αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων».  
Συγκεκριµένα, κάθε ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του 
τεχνίτη αερίων καυσίµων, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά µία εκ των εξής υφιστάµενων αδειών 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων: 
α) Μηχανοτεχνίτη (άρθρο 2, παρ. 2α  του ν. 1575/85), είτε του,  
β) Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 2, παρ.2β του ν. 1575/85), είτε του  
γ) Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου (άρθρο 2, παρ. 2ιγ του ν. 1575/85), είτε του  
δ) ∆ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων (άρθρο 4 παρ.4α του ν. 1575/85), είτε τέλος του  
ε) Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1575/85). 

 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1β (∆ιατάξεις για προϋπηρεσία) 
 

1. Στην υποπαρ. (1β) καθορίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας έξι (6) και δώδεκα (12) µήνες, 
που πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιήσει ένας µηχανοτεχνίτης ή ηλεκτροτεχνίτης 
αντίστοιχα, σε ένα νοµίµως λειτουργούν συνεργείο αερίων καυσίµων, όπως αυτό 
καθορίζεται στην υπ’ αριθµ. 41871/3068/7-9-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1519/Β’), ως µία από τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε αυτούς (µηχανοτεχνίτη ηλεκτροτεχνίτη) και της άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων.  

2. ∆εν απαιτείται κανένας χρόνος προϋπηρεσίας σε συνεργείο αερίων καυσίµων για τις 
λοιπές τρεις (3), εκ των πέντε (5), ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
συγκεκριµένα στη περίπτωση του: α) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, β) 
∆ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων και, γ) του Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 
ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
Σας γνωρίζουµε ότι, στη παρ. 7 του άρθρου 10 του υπ’ αριθµ. ν. 3897/2010 «Βελτίωση της Οδικής 
Ασφάλειας και άλλες διατάξεις», έχει προβλεφθεί εναλλακτικός τρόπος απόκτησης της 
προϋπηρεσίας της παραγρ. 1β, του άρθρου 2  66/2010, καθώς και της απαιτούµενης εκπαίδευσης 
της παραγρ. 1γ, του άρθρου 2 του Π.∆. 66/2010 αντίστοιχα, για την απόκτηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, µε την επιτυχή παρακολούθηση σχετικού µε το 
γνωστικό αντικείµενο των συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων εκπαιδευτικού 
προγράµµατος σε πιστοποιηµένη εκπαιδευτική δοµή (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης) ή 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και τη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού. Τέλος, στην ίδια διάταξη 
προβλέπεται ότι οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη δοµή, το περιεχόµενο, το χρόνο και τις 
προδιαγραφές των ανωτέρω αυτών επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, θα 
καθοριστούν άµεσα µέσω της έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα της κυβέρνησης. 

 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1γ (∆ιατάξεις για εκπαίδευση) 

Υποχρέωση εκπαίδευσης για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων 
καυσίµων 

 
1. Στην υποπαρ. (1γ) ορίζεται ως πρόσθετη προϋπόθεση που ισχύει και για τις πέντε (5) παραπάνω 

αναφερόµενες ειδικότητες τεχνιτών συνεργείων που θα αιτηθούν τη χορήγηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, που είναι η λήψη της απαιτούµενης εκπαίδευσης, 
κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριµένου σεµιναρίου επαγγελµατικής κατάρτισης, 
διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής και 
συντήρησης, εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο 
(LPG) και µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). 
Η εκπαίδευση αυτή δύναται να διεξαχθεί είτε σε ΚΕΚ που είναι πιστοποιηµένο από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είτε από Τµήµατα 
Ιδρυµάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα µέσης ή µεταλυκειακής βαθµίδας, στο πρόγραµµα σπουδών του οποίου θα 
συµπεριλαµβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευµένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας. Η θεµατική 
εξειδικευµένη ύλη του εκπαιδευτικού αυτού προγράµµατος περιέχεται στο Παράρτηµα Ι του Π.∆. 
66/2010, η οποία συµπεριλαµβάνει, πλέον της θεωρητικής εκπαίδευσης και αντίστοιχη πρακτική 
εκπαίδευση σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων. Η επιστηµονική και τεχνική επάρκεια των 
εκπαιδευτών θα προκύπτει από την ονοµαστική κατάσταση που θα εκδίδεται από το εκπαιδευτικό 
ίδρυµα που διενέργησε την εκπαίδευση και η οποία θα συνοδεύει τη βεβαίωση εκπαίδευσης κάθε 
εκπαιδευόµενου υποψηφίου τεχνίτη αερίων καυσίµων, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αποδεικνύεται η εµπειρία του κάθε εκπαιδευτή σε θέµατα αεριοκίνησης αυτοκινήτων οχηµάτων. 
 

2. Εναλλακτικά, η παραπάνω αναφερόµενη εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τον 
επίσηµο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε 
αέρια καύσιµα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά βεβαίωση επάρκειας, ως εκπαιδευτής 
υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτηµάτων, η οποία 
πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση επιµελητηρίου ή αντίστοιχου κρατικού οργάνου από 
το οποίο να προκύπτει η αναγκαία για την υλοποίηση της διάταξης ενασχόληση του εργοστασίου 
αυτού µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. 
Καθίσταται σαφές ότι η πιο πάνω εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από το εργοστάσιο 
κατασκευής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα που 
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συνοδεύεται από βεβαίωση επιµελητηρίου ή αντιστοίχου κρατικού οργάνου από το οποίο να 
προκύπτει η αναγκαία για την υλοποίηση της διάταξης ενασχόληση του εργοστασίου αυτού µε το 
συγκεκριµένο αντικείµενο. 

3. Εναλλακτικά, στη περίπτωση που ο παραπάνω αναφερόµενος εκπαιδευτής υποψηφίων τεχνιτών 
αερίων καυσίµων, επιθυµεί να αποκτήσει και την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του «Τεχνίτη 
αερίων καυσίµων» και παράλληλα διαθέτει ήδη, είτε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του 
Μηχανοτεχνίτη, είτε του Ηλεκτροτεχνίτη, είτε του Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου, είτε του 
∆ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων, είτε τέλος του Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων, δεν 
απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του, στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
της Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Σεµιναρίου των 100 ωρών της παραγράφου αυτής, παρά 
µόνο, αντί αυτής, δύναται να προσκοµίσει τη χορηγηθείσα σε αυτόν Βεβαίωση επάρκειας του 
εκπαιδευτή υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, από το εργοστάσιο κατασκευής των 
εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων 
καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1  
∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων 

για τη κίνηση αυτοκινήτων σε υποψήφιους υπεύθυνους τεχνίτες συνεργείων αερίων καυσίµων 
 

      Στη παράγραφο 1 αναφέρονται  τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην οικεία 
νοµαρχιακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών, από κάθε ενδιαφερόµενο υποψήφιο για τη 
χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του «τεχνίτη αερίων καυσίµων», τα οποία είναι τα 
εξής: 

α)  σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου (Υπόδειγµα Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης περιέχεται στο 
Παράρτηµα της παρούσας καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου µας – 
www.yme.gov.gr --- Οδηγός του Πολίτη – 06. Επαγγελµατικές άδειες – 06.01. Χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων οποιασδήποτε 
ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3185/2003). 

β) πιστοποιητικό εργασίας (Σχετικό Υπόδειγµα Πιστοποιητικού Εργασίας περιέχεται στα Παραρτήµατα 
της παρούσας και της υπ’ αριθµ. 73100/713/1988 Υπουργικής Απόφασης),  

γ)    παράβολο 29,50 ευρώ από ∆ηµόσιο Ταµείο,  
δ)    δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων αντίστοιχες µε αυτές της αστυνοµικής ταυτότητας,  
ε)  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει     

καταδικαστεί ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς επίσης  
και τα τυχόν µεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητάς του,  

στ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης, έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση του σχετικού 
σεµιναρίου που αναφέρεται στη παρ. 1γ του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010, µε συνηµµένη σε αυτή 
ονοµαστική κατάσταση όλων των εκπαιδευτών που συµµετείχαν σε αυτό, στην οποία θα 
αναγράφεται και η ιδιότητα κάθε εκπαιδευτή. Επιπλέον, στη περίπτωση που µεταξύ των 
εκπαιδευτών περιλαµβάνεται και ο επίσηµος αντιπρόσωπος εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και 
λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα, θα πρέπει συµπληρωµατικά να υποβάλλεται και η 
Βεβαίωση επάρκειάς του από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτηµάτων εισαγωγής 
εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα,  

ζ)  αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας άσκησης επαγγέλµατος που πρέπει να διαθέτει ο 
ενδιαφερόµενος υποψήφιος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη 
αερίων καυσίµων, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του 
µηχανοτεχνίτη, είτε του ηλεκτροτεχνίτη, είτε του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτου, είτε του 
διπλωµατούχου ή του τεχνολόγου µηχανικών αυτοκινήτων.  
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2  

∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων 
για τη κίνηση αυτοκινήτων σε εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων 

 
      Η παράγραφος 2 αφορά τη διαδικασία απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του τεχνίτη 

αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων, στη περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος  
είναι ταυτόχρονα και εκµεταλλευτής ή συνεκµεταλλευτής ενός νοµίµως λειτουργούντος συνεργείου 
αερίων καυσίµων. Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση 
αυτή είναι τα ίδια µε τα αναφερόµενα στη παραπάνω παράγραφο του παρόντος, µε τη µόνη 
διαφορά ότι, στη περίπτωση αυτή, αντί του πιστοποιητικού εργασίας υποβάλλονται οι εξής δύο 
βεβαιώσεις: 

α)  Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας ότι ο εκµεταλλευτής (ή συνεκµεταλλευτής) του 
νοµίµως λειτουργούντος συνεργείου αερίων καυσίµων έχει υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις από 
τις οποίες να προκύπτει και σχετικό εισόδηµα από εκµετάλλευση συνεργείου αερίων καυσίµων 
και, 

β)  Βεβαίωση του οικείου, µε το συνεργείο αερίων καυσίµων, Επιµελητηρίου ότι, ο εκµεταλλευτής (ή 
συνεκµεταλλευτής) του συνεργείου αερίων καυσίµων, αποδεδειγµένα έχει εκτελέσει 
αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες τυπικές εργασίες που εκτελούνται σε συνεργείο της ειδικότητας 
αυτής [τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο (LPG) ή µε 
πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG)]. 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3  
Εναλλακτικός Τρόπος απόκτησης Πιστοποιητικού Προϋπηρεσίας σε ειδικές περιπτώσεις     (άρνηση ή 
θάνατος του εργοδότη του συνεργείου, απασχόληση τέκνων ή συζύγου του εργοδότη του συνεργείου 
µε σχέση µη εξαρτηµένης εργασίας, καταστροφή ασφαλιστικών αρχείων, απασχόληση στο παρελθόν 

σε περιοχές που δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ). 
 
      Στη παράγραφο 3 αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις που δεν δύναται να χορηγηθεί το Πιστοποιητικό 

Προϋπηρεσίας σε συνεργείο αερίων καυσίµων, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις άρνησης ή 
θανάτου του εργοδότη του συνεργείου, είτε σε περιπτώσεις απασχόλησης τέκνων ή συζύγου του 
εργοδότη του συνεργείου µε σχέση µη εξαρτηµένης εργασίας, είτε σε περιπτώσεις καταστροφής 
ασφαλιστικών αρχείων κ.λ.π., γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ’ αριθµ. 6557/90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 
998/Β’/9-2-1990), που περιγράφουν ποια ακολουθητέα διαδικασία και ποια συγκεκριµένα 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν, για την απόκτηση του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας, στις 
περιπτώσεις αυτές. 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4  

∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων 
για τη κίνηση αυτοκινήτων για αλλοδαπούς και έλληνες που διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας 
 
1. Στη παράγραφο 4 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους 

αλλοδαπούς ή/και τους Έλληνες ενδιαφερόµενους, για την απόκτηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων και την άσκησή της στη χώρα µας, οι οποίοι όµως 
διαθέτουν σχετική προϋπηρεσία σε συνεργείο αερίων καυσίµων που είναι εγκατεστηµένο όχι εντός 
αλλά εκτός της Ελλάδας, καθώς και οι συγκεκριµένες συµπληρωµατικές απαιτούµενες επικυρώσεις 
- µεταφράσεις των δικαιολογητικών που διαθέτουν.  

 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων που η άσκηση της 
προϋπηρεσίας τους πραγµατοποιήθηκε σε συνεργείο αερίων καυσίµων που είναι εγκατεστηµένο 
εκτός της Ελλάδας, είτε σε Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., είτε όχι, υποβάλλονται στην αρµόδια 
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αρχικά τα εξής δικαιολογητικά: 
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α)  σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου (Υπόδειγµα Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης περιέχεται στο 
Παράρτηµα της παρούσας καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου µας – 
www.yme.gov.gr --- Οδηγός του Πολίτη – 06. Επαγγελµατικές άδειες – 06.01. Χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων οποιασδήποτε 
ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3185/2003), 

β)   παράβολο 29,50 ευρώ από ∆ηµόσιο Ταµείο,  
γ)   δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων αντίστοιχες µε αυτές της αστυνοµικής ταυτότητας  
δ)  επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση 

ισοτιµίας µε αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης (παρ. 1στ., άρθρο 3, 
π.δ. 66/2010).  

 
ε)  Πιστοποιητικό Εργασίας που συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. 

Στην περίπτωση του δικαιολογητικού αυτού διακρίνουµε τις εξής δύο υποπεριπτώσεις: 
ε.1) Αν το Πιστοποιητικό Εργασίας έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της 

αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του.  
ε.2) Αν το Πιστοποιητικό Εργασίας δεν έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να είναι 

επικυρωµένο από Ελληνική Προξενική Αρχή.  
 
 
2.  Περίπτωση υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. όπου το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι 

νοµοθετικά κατοχυρωµένο 
 

Ειδικά, στη περίπτωση υπηκόων που προέρχονται από κράτη – µέλη της Ε.Ε., όπου το επάγγελµα 
του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο και επιθυµούν τη χορήγηση της 
άδειας του επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, προκειµένου να το εξασκήσουν στη χώρα 
µας, αντί της ισοτιµίας του τίτλου σπουδών, υποβάλλεται η αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων τους που πιστοποιούνται µε συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α’ 78) που εναρµονίζει στην εθνική µας νοµοθεσία την Κοινοτική Οδηγία 
2005/36 Ε.Ε 

 
.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Αντικατάσταση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων 

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν, για όσους ενδιαφερόµενους, 
για την άδεια του «Τεχνίτη αερίων καυσίµων», κατέχουν ήδη την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του 
τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων και επιθυµούν να την αντικαταστήσουν µε την άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων.  
Ειδικότερα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στη περίπτωση αυτή διαφέρουν ανάλογα µε τις κάτωθι 
δύο κατηγορίες περιπτώσεων ενδιαφεροµένων  οι οποίοι µπορεί να είναι:  
 
4α)   είτε τεχνίτες συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, όπου τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη 

χορήγηση σε αυτούς της άδειας του τεχνίτη αερίων καυσίµων, είναι αυτά που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως (στη παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 66/2010) πλην του πιστοποιητικού εργασίας 
και,  

 
4β)  είτε εκµεταλλευτές ή συνεκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων, οι οποίοι διαθέτουν 

επιπλέον και την άδεια του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, όπου τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση σε αυτούς της άδειας του τεχνίτη αερίων καυσίµων, είναι αυτά 
που αναφέρθηκαν προηγουµένως (στη παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 66/2010), πλην των 
Βεβαιώσεων ∆.Ο.Υ. και οικείου γεωγραφικά Επαγγελµατικού  Επιµελητηρίου. 
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Σηµειώνεται ότι, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των παραπάνω δύο περιπτώσεων ενδιαφεροµένων 
υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, εµφαίνονται αναλυτικά υπό µορφή Πινάκων που περιέχονται 
στο Παράρτηµα της παρούσας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Λοιπές διατάξεις - υποχρεώσεις 

Στο άρθρο αυτό τονίζεται ότι τα γενικότερα θέµατα των υποχρεώσεων – κυρώσεων και των 
προϋποθέσεων της άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, υπόκεινται στις 
διατάξεις του υπ’ αριθµ. ν. 1575/1985, όπως ισχύει. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Παράρτηµα Ι (Συνοπτική περιγραφή θεµατικής ύλης του εξειδικευµένου εκπαιδευτικού επαγγελµατικού 

προγράµµατος σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων) 
Στο Άρθρο αυτό περιέχεται µία συνοπτική περιγραφή της θεµατικής εξειδικευµένης ύλης του 
εξειδικευµένου επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος της θεωρητικής εκπαίδευσης και 
πρακτικής εκπαίδευσης σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 66/2010. 

 
 
 

Ε.Υ. 
Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

Χ. ΤΣΙΟΚΑΣ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (2) 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Φ6 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη 
συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε έλληνες πολίτες που 
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και δεν είναι εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων 
καυσίµων. 

 
 

Α/Α 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
1 

 
Αίτηση ενδιαφεροµένου 

Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται στο 
Παράρτηµα της παρούσας 

 
 
 
 
2 

 
 
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων 
(µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη συσκευών 
υγραερίου, διπλωµατούχου ή Τεχνολόγου µηχανικού 
αυτοκινήτων) 

Η αρµόδια αδειοδοτούσα 
Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών δύναται να 
επικυρώσει φωτοαντίγραφο 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει 
µαζί του την πρωτότυπη 

 
 
 
3 

 
Πιστοποιητικό Εργασίας, σύµφωνα µε τις παρ. 3, 4, 5 & 
6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (συµπληρώνεται από 
τον εργοδότη του συνεργείου και θεωρείται από τον 
επόπτη εργασίας), ή στις περιπτώσεις που δεν µπορεί 
να χορηγηθεί γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ’ 
αριθµ. 6557/90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 998/Β’/9-2-1990) 

Συµπληρώνεται από τον εργοδότη 
του συνεργείου και θεωρείται από 
τον επόπτη εργασίας), ή στις 
περιπτώσεις που δεν µπορεί να 
χορηγηθεί γίνεται χρήση των 
διατάξεων της υπ’ αριθµ. 6557/90 
Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 998/Β’/9-2-1990 

4 ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε 
τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

 
- 

5 Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 

Συµπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον ενδιαφερόµενο 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης 

1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο 
από το Υπουργείο Εργασίας, ή  

2. Τµήµα Ιδρύµατος 
ανώτατης ή ανώτερης 
εκπαίδευσης αντίστοιχης 
εξειδίκευσης, ή  

3. Ιδρυµα µέσης ή 
µεταλυκειακής βαθµίδας όπου 
στο πρόγραµµα σπουδών του 
περιέχεται η αντίστοιχη 
εξειδίκευση, ή  

4. Επίσηµο αντιπρόσωπο 
εισαγωγής ή εργοστάσιο 
κατασκευής εξαρτηµάτων 
τροφοδοσίας και λειτουργίας 
αυτοκινήτων αερίων καυσίµων 
που διαθέτει βεβαίωση 
επάρκειας εκπαιδευτή. 

7 Παράβολο 29,50 Ευρώ ∆ηµόσιο Ταµείο 
8 ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή 

επίδειξη) 
 
- 

Σηµ. Για διπλωµατούχους ή Τεχνολόγους µηχανικούς δεν απαιτείται το 3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη 

συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε έλληνες πολίτες που 
διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και είναι εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων. 

 
 

Α/Α 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
1 

 
Αίτηση ενδιαφεροµένου 

Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται 
στο Παράρτηµα της παρούσας 

 
 
 
 
2 

 
 
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων 
(µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη συσκευών 
υγραερίου, διπλωµατούχου ή Τεχνολόγου µηχανικού 
αυτοκινήτων) 

Η αρµόδια αδειοδοτούσα 
Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών δύναται να 
επικυρώσει φωτοαντίγραφο 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει 
µαζί του την πρωτότυπη 

 
 
3 
 

 
α. Βεβαίωση Οικονοµικής Εφορίας 
β. Βεβαίωση Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 

α. Από την οικεία γεωγραφικά 
του υποψηφίου ∆.Ο.Υ. 

β. Από οικείο γεωγραφικά µε τον 
υποψήφιο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο 

4 ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε 
τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

 
- 

5 Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 

Συµπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον ενδιαφερόµενο 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης 

1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο 
από το Υπουργείο Εργασίας, ή  

2. Τµήµα Ιδρύµατος ανώτατης 
ή ανώτερης εκπαίδευσης 
αντίστοιχης εξειδίκευσης, ή  

3. Ιδρυµα µέσης ή 
µεταλυκειακής βαθµίδας όπου 
στο πρόγραµµα σπουδών του 
περιέχεται η αντίστοιχη 
εξειδίκευση, ή  

4. Επίσηµο αντιπρόσωπο 
εισαγωγής ή εργοστάσιο 
κατασκευής εξαρτηµάτων 
τροφοδοσίας και λειτουργίας 
αυτοκινήτων αερίων καυσίµων 
που διαθέτει βεβαίωση 
επάρκειας εκπαιδευτή. 

7 Παράβολο 29,50 Ευρώ ∆ηµόσιο Ταµείο 
8 ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή 

επίδειξη) 
 
- 

 
 
Σηµ. για ∆ιπλωµατούχους ή τεχνολόγους Μηχανικούς δεν απαιτείται το 3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση και επέκτασης της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος  του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων µε την  άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε 
έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν είναι ή όχι 
εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων. 

 
 

Α/Α 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
1 

 
Αίτηση ενδιαφεροµένου 

Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται 
στο Παράρτηµα της παρούσας 

 
 
 
 
2 

 
 
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υγραερίου  

Η αρµόδια αδειοδοτούσα 
Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών δύναται να 
επικυρώσει φωτοαντίγραφο 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει 
µαζί του την πρωτότυπη 

3 ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε 
τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

 
- 

4 Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 

Συµπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον ενδιαφερόµενο 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης 

1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο 
από το Υπουργείο Εργασίας, ή  

2. Τµήµα Ιδρύµατος ανώτατης 
ή ανώτερης εκπαίδευσης 
αντίστοιχης εξειδίκευσης, ή  

3. Ίδρυµα µέσης ή 
µεταλυκειακής βαθµίδας όπου 
στο πρόγραµµα σπουδών του 
περιέχεται η αντίστοιχη 
εξειδίκευση, ή  

4. Επίσηµο αντιπρόσωπο 
εισαγωγής ή εργοστάσιο 
κατασκευής εξαρτηµάτων 
τροφοδοσίας και λειτουργίας 
αυτοκινήτων αερίων καυσίµων 
που διαθέτει βεβαίωση 
επάρκειας εκπαιδευτή. 

6 Παράβολο 29,50 Ευρώ ∆ηµόσιο Ταµείο 
7 ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή 

επίδειξη) 
 
- 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη 
συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε αλλοδαπούς και έλληνες που 
διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας και επιθυµούν τη χορήγηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων για να το ασκήσουν στη χώρα µας. 

 
 

Α/Α 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
1 

Αίτηση – δήλωση του ενδιαφεροµένου που δηλώνει όλα 
τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραµονής 
στην Ελλάδα 

Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται 
στο Παράρτηµα της παρούσας 

2 ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε 
τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

- 

3 Παράβολο 29,50 Ευρώ ∆ηµόσιο Ταµείο 
 

 
4 

 
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που 
συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιµίας µε 
αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή Βεβαίωση Πιστοποίησης 
Κατάρτισης.  
 

 
Αρµόδια αρχή για την ισοτιµία 
του τίτλου σπουδών 
 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
Πιστοποιητικού Εργασίας  

α.  αν έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος 
της Ε.Ε. πρέπει να φέρει 
θεώρηση της αρµόδιας 
αρχής του κράτους έκδοσής 
του. 

β.  αν δεν έχει εκδοθεί σε χώρα 
µέλος της Ε.Ε. πρέπει να 
είναι επικυρωµένο από 
ελληνική προξενική αρχή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη 

συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε υπηκόους κρατών µελών της Ε.Ε. όπου 
το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο 

 
 

 
Α/Α 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
1 

 
Στη περίπτωση υπηκόων κρατών – µελών της Ε.Ε. όπου 
το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι 
νοµοθετικά κατοχυρωµένο αντί ισοτιµίας απαιτείται 
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων που 
πιστοποιούνται από συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης 
(π.δ. 38/2010) 

 
Συµβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελµατικών προσόντων 
του Υπουργείου Παιδείας ∆ια 
Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων 
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