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ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 46678/3013 
 
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας 

KOIN: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων 
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού 
β) Πολιτικό γραφείο Υφυπουργού 
γ) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
δ) Γεν. ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 
ε) ΣΕΕΥΜΕ  

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρµογής και τροποποίηση εγκυκλίου. 

ΣΧΕΤ:  Η υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκύκλιος (Α∆Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ), περί της 

Αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει. 

Με αφορµή ερωτήµατα περιφερειακών υπηρεσιών Μεταφορών – Επικοινωνιών της χώρας 

και προκειµένου να διασαφηνιστεί και να απλοποιηθεί περαιτέρω το ισχύον αδειοδοτικό 

καθεστώς για τις περιπτώσεις:  

α) αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόµιµης 

Λειτουργίας,  

β) ανανέωσης, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόµιµης 

Λειτουργίας και  

γ) διαδικασίας έγκρισης σχεδιαγραµµάτων επί αιτούµενων ή υλοποιηµένων µεταβολών, σε 

σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας 

ίδρυσης, ή µετά τη χορήγηση, είτε της άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόµιµης 

Λειτουργίας, 

σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων:  

1.  Αντικαθιστούµε τη παράγραφο 11 (σελ. 7) της Ενότητας «∆ιαδικασία αναγγελίας έναρξης 

λειτουργίας» της σχετικής εγκυκλίου, ως εξής: 

«11. Στις περιπτώσεις αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της 

Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας, µιας εκ των εν θέµατι εγκαταστάσεων, υποβάλλονται 

τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, προβλεπόµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να 

χορηγηθεί η Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας στο όνοµα του νέου δικαιούχου της υπόψη 

εγκατάστασης, πλην των περιπτώσεων: 1) συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, 2) Σταθµού υπεραστικών λεωφορείων 
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άνευ αντλιών καυσίµων και 3) Σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση 

εµπορευµάτων (εµπορευµατικός σταθµός αυτοκινήτων) άνευ αντλιών καυσίµων, για τις 

οποίες αντικαθίσταται η διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση τυχόν επελθούσας 

µεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση, από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε 

το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, του νέου δικαιούχου, ότι δεν έχει επέλθει καµία 

µεταβολή στην εν γένει εγκατάσταση, έπειτα από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 

της ή της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας της. 

         Κατ’ αντίστοιχο τρόπο πραγµατοποιείται και η διαδικασία, της ανανέωσης είτε της 

άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας, για τις περιπτώσεις των 

νοµίµως λειτουργούντων υπαίθριων και στεγασµένων σταθµών, καθώς επίσης και των 

στεγασµένων πλυντηρίων – λιπαντηρίων. 

Αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα, είτε κατά τη διάρκεια 

ισχύος της άδειας ίδρυσης µίας εκ των εν θέµατι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 

οχηµάτων, είτε µετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, ή της Βεβαίωσης 

Νόµιµης Λειτουργίας της, που απαιτούν µεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της, ή 

επέκταση µε εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις, πρέπει πριν την 

υλοποίησή τους να υποβληθούν για έλεγχο στην αρµόδια αρχή (οικεία περιφερειακή 

υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών), µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τα νέα 

προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράµµατα και η τεχνική έκθεση και ο 

προϋπολογισµός δαπάνης των αιτούµενων µεταβολών ή/και των επεκτάσεων µε 

εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις.  

Μετά την έγκριση των αιτούµενων υλοποιηµένων µεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, 

χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και 

έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδροµή όλων των όρων και 

προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείµενη νοµοθεσία για την 

έγκρισή τους.  

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρµόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των 

ανωτέρω αναφεροµένων µεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενηµερώνοντας εγγράφως 

τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. 

Στη περίπτωση που έλαβε χώρα µεταβολή των στοιχείων, µίας εκ των εν θέµατι 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων, µετά τη χορήγηση, είτε της άδεια λειτουργίας 

της, είτε της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας της, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόµιµης 

Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούµενων, κατά περίπτωση, 

σχεδιαγραµµάτων, συνοδευόµενων και από αντίστοιχη τεχνική έκθεση, από την 

αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών), σε 

σχέση µε τα ήδη υποβληθέντα σχεδιαγράµµατα που συνοδεύουν, είτε την άδεια 

λειτουργίας, είτε τη Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας, τότε υποβάλλονται για έλεγχο 

στην αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών), 
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µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, τα νέα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, 

σχεδιαγράµµατα και η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισµός δαπάνης των αιτούµενων 

µεταβολών ή/και των επεκτάσεων µε εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις κείµενες 

διατάξεις.  

Μετά την έγκριση των αιτούµενων υλοποιηµένων µεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, 

χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και 

έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδροµή όλων των όρων και 

προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείµενη νοµοθεσία για την 

έγκρισή τους.  

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρµόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των 

ανωτέρω αναφεροµένων µεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενηµερώνοντας εγγράφως 

τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.». 

2.  Αντικαθιστούµε τη παράγραφο 1 (σελ. 10) της Ενότητας «Μεταβατικό στάδιο» της 

σχετικής εγκυκλίου, ως εξής: 

«1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί µέχρι την εφαρµογή της 

παρούσας και αφορούν την ίδρυση και την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης οχηµάτων. Για περιπτώσεις µεταβίβασης της εγκατάστασης ή εν γένει 

τροποποίησης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, θα ακολουθείται διαδικασία 

αντίστοιχη µε αυτή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας.».  

3. Ο Προϋπολογισµός της απαιτούµενης δαπάνης των επί µέρους εγκαταστάσεων, των 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων της σχετικής εγκυκλίου, που περιέχεται στα 

Υποδείγµατα ΙΙΙ αυτής, ως προβλεπόµενο και υποβαλλόµενο από τους εκµεταλλευτές 

τους δικαιολογητικό, σε δύο αντίτυπα, κατά τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης 

λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, καταργείται. 

 
Ο  

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
 
 
 

Α. ΚΟΥΖΗΣ 
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