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ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
           ΑΘΗΝΑ            26 Μαΐου 2014 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 31927/2097 
 
ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής 
Γενική ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και 
Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ) 
Μεσογείων και Τρικάλων 36 
Τ.Κ. 11526 Αθήνα 

3. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη 
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 
Α’ Κλάδος Πυροσβεστικού Σώµατος 
∆ιεύθυνση Προληπτικής 
Πυροπροστασίας 
Μουρούζη 4 
Τ.Κ. 10674 Αθήνα 

4. Υπουργείο Οικονοµικών  
Γ.Γ. Φορολογικών & Τελωνειακών 
Θεµάτων 
Γεν. ∆/νση Φορολογίας 
∆12 ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος 
Καρ. Σερβίας 10  
Τ.Κ. 10562 Αθήνα 

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: Ορθή ανακοινοποίηση της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚ51-

ΕΞΝ) εγκυκλίου. 

1. Αντικαθίσταται η παρατήρηση 3 (σελ. 18) της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 
εγκυκλίου «3. Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Π.∆. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός 
σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. 
Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών 
οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου –εξόδου» από το ορθόν «3. Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του 
Π.∆. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών 
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εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα 
συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών και δηµοτικών – κοινοτικών οδών εκδίδεται 
έγκριση εισόδου –εξόδου». 

2. Στη σελίδα 22 της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου, προστίθεται 
Παρατήρηση 4 ως εξής: «4. Για στεγασµένο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων µικρότερο των 
200 θέσεων στάθµευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.∆. Για στεγασµένο σταθµό 
επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθµευσης έως και 499 θέσεις 
εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.∆. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και 
επικοινωνιών. Για στεγασµένο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 500 θέσεις 
στάθµευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της. Για στεγασµένο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις 
στάθµευσης  και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια Κεντρική 
Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.». 

3. Στη σελίδα 25 της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου, προστίθεται 
Παρατήρηση 2 ως εξής: «2. Για υπαίθριο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων µικρότερο των 
200 θέσεων στάθµευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.∆. Για υπαίθριο σταθµό 
επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθµευσης έως και 499 θέσεις 
εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.∆. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και 
επικοινωνιών. Για υπαίθριο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 500 θέσεις 
στάθµευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την 
αρµόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της. Για υπαίθριο σταθµό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθµευσης 
και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία 
του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.». 

4. Στη σελίδα 33 της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου, προστίθεται 
Παρατήρηση 5 ως εξής: «5. Για σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων που επιβιβάζονται ή 
αποβιβάζονται ετησίως από 50.000 έως και 149.999 επιβάτες εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε 
ΠΠ∆ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών. Για σταθµούς 
υπεραστικών λεωφορείων της 2ης και 3ης κατηγορίας απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων από την αρµόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της. Για σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων της 4ης και 5ης κατηγορίας, 
απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.». 

5. Στη σελίδα 36 της υπ’ αριθµ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 εγκυκλίου, προστίθεται 
Παρατήρηση 4 ως εξής: «4. Για εµπορευµατικούς σταθµούς αυτοκινήτων που διαθέτουν 
ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης µεγαλύτερη των 800 τ.µ. έως και 10.000 τ.µ. εκδίδεται πράξη 
υπαγωγής σε ΠΠ∆ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών. Για 
εµπορευµατικούς σταθµούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης 
µεγαλύτερη των 10.000 τ.µ. έως και 50.000 τ.µ. απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
από την αρµόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της. Για εµπορευµατικούς σταθµούς αυτοκινήτων που διαθέτουν 
ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης µεγαλύτερη των 50.000 τ.µ., απαιτείται έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής». 

ΑΘΗΝΑ  26-5-2014 
Ο 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 Ακριβές αντίγραφο 
 

Α. ΚΟΥΖΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3) 
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