Αθήνα, 25 / 5 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
Τµήµα γ’
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Ταχ. Κώδ.
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Τηλέφωνο
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Θέµα :
Σχετ :

Αρ. Πρωτ.: οίκ. 22828
Σχετ.: 51609/2014, 31849/2014, 14174/2014
Προς:

∆/νσεις Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ)
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της
Επικράτειας (για ενηµέρωση των Υπηρεσιών
∆όµησης χωρικής τους αρµοδιότητας)

Κοιν.:

ΥΠΑΠΕΝ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος
δ) Γραφείο Γεν. ∆/ντη Πολεοδοµίας

: Μεσογείων & Τρικάλων 36
: 11526
: Ν. Αντωνακοπούλου
Α. Σπυροπούλου
: 210-6910439
: 210-6918088
: n.anton@prv.ypeka.gr

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3919/2011, όπως ισχύει.
1. Η µε αρ. πρωτ. οίκ. 13929/929/11-3-2014 εγκύκλιος (Α∆Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ).
2. Η µε αρ. πρωτ. οίκ. 31927/2097/26-5-2014 ορθή ανακοινοποίησή της (Α∆Α: ΒΙΙΩ1-6ΝΝ).
Σας ενηµερώνουµε ότι έχουν εκδοθεί η µε αρ. πρωτ. οίκ. 13929/929/11-3-2014 εγκύκλιος (σχετικό 1) και

η µε αρ. πρωτ. οίκ. 31927/2097/26-5-2014 ορθή ανακοινοποίησή της (σχετικό 2), του Υπουργείου Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων (ήδη Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού), σχετικά µε την
αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3919/2011 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια µε Α∆Α: ΒΙΚ51-ΕΞΝ και ΒΙΙΩ1-6ΝΝ
αντίστοιχα, καθώς επίσης και στην θεµατική ενότητα «Ενηµέρωση Υπηρεσιών ∆όµησης και ΠΕΧΩΣΧ» της
ιστοσελίδας του ΥΠΑΠΕΝ, όπου µπορείτε να τις αναζητήσετε.
Μετά την έκδοση των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουµε ότι για την έκδοση
έγκρισης και άδειας δόµησης των εξής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων:
1. Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, όλων των
κατηγοριών και ειδικοτήτων.
2. Στεγασµένων σταθµών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίµων.
3. Υπαίθριων σταθµών επιβατικών αυτοκινήτων.
4. Σταθµών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίµων.
5. Σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί
αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίµων.

6. Στεγασµένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.
δεν απαιτείται πλέον η υποβολή της έγκρισης λειτουργικότητας του αρµόδιου φορέα που αναφέρεται στην
παράγραφο παρ. 1γ, του άρθρου 3, του Ν.4030/2011, όπως ισχύει. Οι ως άνω άδειες εκδίδονται µε ευθύνη των
µελετητών µηχανικών ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
οχηµάτων.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων µηχανικός - Πολεοδόµος
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3) Ιστοσελίδα ΥΠΑΠΕΝ

