
 

υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 175. Μετά από την υποβολή της 

γνωστοποίησης η λειτουργία του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του άρθρου 173 διέπεται από 

τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 179 εξακολουθούν να ισχύουν 

το π.δ. 455/1976 (Α΄ 169) και η υπό στοιχεία οικ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3002), ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 

173 και για την αναγγελία λειτουργίας, απαιτείται πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, η υποβολή 

στην αρμόδια αρχή βεβαίωσης καταχώρισης των πεδίων του Ψηφιακού Μητρώου, σύμφωνα με 

την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία oικ.59388/940/1.10.2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 5407).». 

 

Κεφάλαιο Ι’  

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων 

 

Άρθρο 11 

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων – Προσθήκη 

Κεφαλαίου ΚΖ΄ στον ν. 4442/2016 

Μετά από το άρθρο 180 του ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΖ΄ ως εξής: 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 181 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα, υπαίθρια ή στεγασμένα, 

πλυντήρια - λιπαντήρια οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.3. 

 

Άρθρο 182 

Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. 

 

Άρθρο 183 

Γνωστοποίηση λειτουργίας  
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1. Η δραστηριότητα πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων υπάγεται στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 5. 

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται 

να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη 

γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο 

άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. 

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την 

ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των 

δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε 

απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που 

λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 

63). 

4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα 

της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία, και εκδίδει 

αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει 

τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. 

5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο 

φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης 

μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. 

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τη μεταβολή 

της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 

187, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας, στο πλαίσιο άσκησης των  

ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων. 

7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών 

πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης 

λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων, νοείται η γνωστοποίηση του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 184 

Παράβολο 

Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται 

η προηγούμενη καταβολή του παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση 

της παρ. 2 του άρθρου 187.  

 

Άρθρο 185 

Έλεγχοι 

Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 182 και οι λοιπές ελεγκτικές 

αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
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φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των 

ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). 

 

Άρθρο 186 

Παραβάσεις -Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. Αρμόδιο όργανο 

για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 182. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

προβλέπεται ως κύρωση η αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της 

βεβαίωσης νόμιμης έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων, 

νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων. 

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα 

με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).  

 

Άρθρο 187 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται το 

περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο 

άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης 

μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, 

προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται το ύψος του παράβολου του άρθρου 184, ο χρόνος και 

ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 

186, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, 

η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 188 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι δραστηριότητες που υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν 

με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου 

αυτοκινήτων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει 

των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή η βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Αν 

μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση 
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σύμφωνα με το άρθρο 183. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του 

πλυντηρίου - λιπαντηρίου οχημάτων του άρθρου 181 διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου. 

2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 187 εξακολουθούν να ισχύουν 

το π.δ. 455/1976 (Α΄ 169) και η υπό στοιχεία οικ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3002), ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 

181, και, για την αναγγελία λειτουργίας, απαιτείται πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, η 

υποβολή στην αρμόδια αρχή βεβαίωσης καταχώρισης των πεδίων του Ψηφιακού Μητρώου, 

σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία oικ.59388/940/1.10.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 5407).». 

 

Κεφάλαιο ΙΑ’  

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 

 

Άρθρο 12 

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων – Προσθήκη 

Κεφαλαίου ΚH΄ στον ν. 4442/2016 

Μετά από το άρθρο 188 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚH΄ ως εξής: 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚH΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 

Άρθρο 189 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων 

με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.21. 

 

Άρθρο 190 

Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. 

 

Άρθρο 191 

Γνωστοποίηση λειτουργίας  
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και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») είναι ιδιοκτησίας 

των εταιρειών ταχυμεταφορών.   

4.  Οι O.T.A. α’ βαθμού, το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις, στα ακίνητα ή τους χώρους των 

οποίων εγκαθίστανται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών 

αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers»), παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης 

αυτών. Η εγκατάσταση και η σύνδεση των αυτόματων μηχανήματων παραλαβής και παράδοσης 

ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») γίνεται με μέριμνα και δαπάνη 

της εταιρείας ταχυμεταφορών. Κάθε κόστος και τέλος που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη 

σύνδεση και τη λειτουργία των μηχανημάτων παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών 

αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») και κάθε άλλη σχετική δαπάνη επιβαρύνει την 

εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

με βάση την κατανάλωση που προκύπτει από τα σχετικά έντυπα του κατασκευαστή των ανωτέρω 

μηχανημάτων.   

5. Για την  εφαρμογή του παρόντος, οι O.T.A. α’ βαθμού, το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις 

στα ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστανται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και 

παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») συνάπτουν σύμβαση 

με την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει αποζημίωση για τη χρήση του χώρου που 

καταλαμβάνει το μηχάνημα παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων 

ταχυμεταφορών («postal locker»). Η αποζημίωση αυτή δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 

πέντε (5) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) της επιφάνειας που καταλαμβάνει το ανωτέρω 

μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο, και το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που 

καταλαμβάνει το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.   

 

Άρθρο 56 

Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης – Τροποποίηση της παρ. 

2 του άρθρου 35 ν. 2093/1992 

Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), περί της επιβολής προστίμου και από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης νόθευσης, 

διάθεσης, χρησιμοποίησης ή μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από 

θέρμανση χρήσεις, διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του 

πετρελαίου θέρμανσης για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι παραβάτες υπόκεινται στις 

κυρώσεις των άρθρ. 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως ισχύουν, επιφυλασσομένων 

και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης για την 

κυκλοφορία οχήματος ή λειτουργία μηχανήματος, επιβάλλεται στον κάτοχο αυτού, με κοινή 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου υπουργείου, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή 

λειτουργίας του μηχανήματος για ένα έτος. Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια αφαιρείται 

οριστικά.». 

 

Άρθρο 57 

Εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis 
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