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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
(ΤΕΟΜ)
Αρ. Γνωστοποίησης (1) …………………..
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ)
(του άρθρου 261 του ν. 4442/2016)
Αρχική (νέα) γνωστοποίηση: (2)
νέα δραστηριότητα ή

Διακοπή

υφιστάμενη δραστηριότητα (με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθ.) Μεταβολή (3)

(4)

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Είδος επιχείρησης:
Ονομ/μο φυσικού προσώπου/

Φυσικό πρόσωπο

Νομικό πρόσωπο

………………………………………………………………………………………………………………………….
Ονομ/μο νόμιμου εκπροσώπου
ΑΦΜ: ……………………

…………………………………………………………………………………………………..

Αρ. ΓΕΜΗ: ……………………….

Τηλ.: …………………………

E-mail: ………………………………………

ΔOY………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΜ ΔΟΥ

ΕΔΡΑ:
οδός …..αριθμός

Δήμος ----Περιφερ. Ενοτητα

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ
(για ΑΕ και ΕΠΕ) ή
αριθμός και
ημερομηνία
καταχώρισης στα βιβλία
εταιρειών του
Πρωτοδικείου της έδρας
(για ΟΕ και ΕΕ) ή
αριθμός ΓΕΜΗ
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Περιφερ. Ενότητα: ………………………………………

Δήμος / ΔΔ: ……………………………….. Θέση (5): ……………………………………………

Περιφέρεια
Ταχ. Δ/νση: οδός: …………………………………………………………………………………. αριθμός:……………………. ΤΚ: ………………………………
Γεωγρ. Συντεταγμένες (6): γεωγρ. πλάτος ………………………………………
(Αποδεκτές τιμές: από 34.* έως 41.*)

γεωγρ. μήκος ………………………………....
(Αποδεκτές τιμές: από 19.* έως 29.*)

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός αριθμός δραστηριότητας: ………………………

…………………………

………………………

……………………………

Αρ. ΜΗΤΕ: …………………………..

Ημερομηνία υποβολής
(ηη.μμ.εεεε)

Ο φορέας της δραστηριότητας
(για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπος)

(ονοματεπώνυμο – υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΟΜ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Αρ. πρωτ. (όπου είναι διαθέσιμος)
√
Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
Άδεια οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 346/2001 (Α΄ 233) (ανανεώνεται κατά τη λήξη του)
Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου
Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
νόμιμη σύσταση νομικών προσώπων και η
εκπροσώπησή τους
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΟΜ
Αριθμός οχημάτων

Ο φορέας δραστηριότητας διαθέτει είτε ιδιόκτητα είτε
κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες
διατάξεις, Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία

(1) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης δίνεται από το σύστημα κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και
συμπληρώνεται από τον φορέα της δραστηριότητας, μόνο όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.
(2) Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικής επιχείρησης
οδικών μεταφορών στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση
(«υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών, που λειτουργεί με
βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή ειδικό σήμα λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της
βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή του ειδικού σήματος λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο
φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη
βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή στο ειδικό σήμα λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή
γνωστοποίησης.
(3) Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.
(4) Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών στη συγκεκριμένη θέση.
(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.

