
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56926 
Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων 

και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργί-

ας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και 

λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών 

εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός 

και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς 

και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για 

την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκα-

ταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχι-

ακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1108/1980 (Α΄ 304), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
52 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 261).

β. Του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και 
εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων 
αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋ-
ποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων 
αδειών» (Α΄ 169).

γ. Της υπ’ αρ. 32279/1990/10-6-2009 απόφασης του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός 
λεπτομερειών τρόπου σφράγισης για εγκαταστάσεις 
σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών φορτη-
γών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 
και σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντη-
ρίων» (Β’ 1189), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
20612/1759/02-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β’ 1189/18-6-2009) υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών τρόπου 
σφράγισης για εγκαταστάσεις σταθμών υπεραστικών 
λεωφορείων, σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορ-
τοεκφόρτωση εμπορευμάτων και σταθμών αυτοκινήτων 
και πλυντηρίων-λιπαντηρίων» (Β’ 2469)

δ. Της υπό στοιχεία 312990/2021 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός 
διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παρα-
βόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας 
των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων» (Β’ 5270).

ε. Της υπό στοιχεία 52891/2013 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρότυ-
πες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότη-
τες “Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια 
οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)” 
που ανήκουν στην υποομάδα “συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων” της 9ης ομάδας της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012» (Β’ 2446).

στ. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 209).

ζ. Του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α΄ 79).

η. Του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας 
Κτιρίων» (Α΄ 80).

θ. Του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας» (Α΄ 57).

ι. Του π.δ. 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγο-
μένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, 
Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει» (Α΄ 293).

ια. Της υπό στοιχεία 3046/304/1989 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ’ 59).

ιβ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

ιγ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» [π.δ. 63/2005, 
(Α΄ 98)], το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ιδ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και 
ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ιε. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

ιστ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

ιζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ιη. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιθ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

κ. Της υπό στοιχεία 317/2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

κα. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

2. Και αφού λάβαμε υπόψη:
α. Την υπ’ αρ. οικ. 589/17-07-2020 εισηγητική έκθεση 

δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γεν. Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

β. Το υπ’ αρ. 415525/29-12-2022 γνωμοδοτικό έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών το οποίο τροποποιήθηκε με 
μεταγενέστερη ηλεκτρονική αλληλογραφία της ανωτέρω 
Διεύθυνσης με την επισπεύδουσα Υπηρεσία της παρού-
σας αναφορικά με τις κυκλοφορικές συνδέσεις ή εισόδου-
εξόδου των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης.

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα αρμόδια όργανα, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/
και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων ως και συμπληρω-
ματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων κειμένων εντός 
και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, συμπεριλαμ-
βανομένων και των όρων και των προϋποθέσεων για την 
κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων 
με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από-
φασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα»: Το μηχανοκίνη-
το όχημα που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά 
προσώπων ή πραγμάτων, ή για τη ρυμούλκηση στις 
οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μετα-
φορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δεν περι-
λαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα 
χρησιμοποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική 
μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση 
στις οδούς, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη με-
ταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Στην υπόψη κατηγο-

ρία κατατάσσονται τα κάτωθι αυτοκίνητα οχήματα, όπως 
ορίζονται στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
του ν. 2696/1999 (Α΄ 57):

α. μοτοποδήλατο: το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα του 
οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής δεν υπερ-
βαίνει τα σαράντα πέντε χιλιόμετρα την ώρα (45km/hr).

β. μοτοσυκλέτα: κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα 
με ή χωρίς καλάθι του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατα-
σκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των σαράντα πέντε 
χιλιομέτρων την ώρα (45km/hr) είτε, εάν είναι εξοπλι-
σμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός 
του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των πενήντα κυβικών 
εκατοστών (50cm3).

γ. αυτοκίνητα επιβατηγά, ελαφρά ρυμουλκούμενα 
οχήματα και αυτοκίνητα φορτηγά μέχρι τρεισήμισι τό-
νων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς 
μέχρι εννέα (9) ατόμων,

δ. αυτοκίνητα φορτηγά μικτού βάρους άνω των τρει-
σήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου (με ή άνευ δυνατό-
τητας ρυμουλκούμενου οχήματος),

ε. αυτοκίνητα λεωφορεία για τη μεταφορά προσώπων 
δέκα (10) και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της 
θέσης του οδηγού και,

στ. λοιπά μηχανοκίνητα οχήματα ειδικών κατηγοριών 
(τρίτροχα οχήματα, αρθρωτά λεωφορεία, αγροτικά μη-
χανήματα, κ.λ.π.).

2. «Πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκα-
τάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώτη 
από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:

α. πλύση της εξωτερικής επιφάνειας του αυτοκινήτου 
οχήματος με νερό, ενεργό αφρό, πολυμερές υγρό, ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

β. πλύση της κάτω επιφάνειας (σασί) του αυτοκινήτου 
οχήματος,

γ. εσωτερικός καθαρισμός του αυτοκινήτου οχήματος 
και του αμαξώματός του,

δ. πλύση των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου οχή-
ματος,

ε. ειδικές εργασίες προστασίας και καλλωπισμού του 
εσωτερικού τμήματος (πχ. βιολογικός καθαρισμός) ή και 
του αμαξώματος του (πχ. με πολυμερές υγρό νανοτεχνο-
λογίας ή με άλλη εμπορική ονομασία).

στ. πώληση προϊόντων πλύσης και λίπανσης αυτοκι-
νήτων οχημάτων καθώς και αξεσουάρ και μικροανταλ-
λακτικών αυτοκινήτων οχημάτων, και,

ζ. τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχη-
μάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.).

3. «Λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η 
εγκατάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώ-
τη από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:

α. μερική προσθήκη ή/και αντικατάσταση του λιπαντι-
κού του κινητήρα και άλλων λοιπών μηχανισμών του αυτο-
κινήτου οχήματος, και τοποθέτηση σχετικών ανταλλακτι-
κών όπως φίλτρα, τάπες, ροδέλες στεγανοποίησης, κ.λπ.,

β. λίπανση λοιπών μηχανισμών του αυτοκινήτου οχή-
ματος,

γ. πώληση προϊόντων πλύσης, λίπανσης καθώς και 
αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων και, δ. 
τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχη-
μάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες κ.λπ.).

4. «Πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημά-
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των»: νοείται η εγκατάσταση που παρέχει τις εργασίες 
των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις πλυντηρίων ή/
και λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων»: σε όλες τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
αυτοκινήτων οχημάτων είναι δυνατόν να ασκούνται 
και οι εξής συμπληρωματικές δραστηριότητες για τη 
διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων χρηστών τους, με 
την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι 
σύμφωνες με τις επί μέρους πολεοδομικές, υγειονομικές, 
αστυνομικές και λοιπές κείμενες διατάξεις, που ισχύουν 
για κάθε μία από αυτές:

α. εμπορία διαφόρων αναλώσιμων καταναλωτικών 
αγαθών (π.χ., πώληση γαλακτοκομικών ειδών, αναψυ-
κτικών, προϊόντων καπνού κ.λπ.),

β. παροχή διαφόρων υπηρεσιών [παρασκευή και δι-
άθεση πρόχειρου γεύματος, αυτόματες εγκαταστάσεις 
ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ: Automatic Teller Machines), 
εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, κ.λπ.].

Άρθρο 3
Κατηγορίες εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης 
ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκίνητων 
οχημάτων και συστέγαση αυτών με λοιπές 
συναφείς εγκαταστάσεις

1. Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης οχημάτων 
της παρούσας, ανάλογα με τον τύπο και το είδος των 
υπηρεσιών και εργασιών που παρέχουν, διακρίνονται 
στις εξής κατηγορίες:

α. Πλυντήριο με χειροκίνητα μέσα καθαρισμού: νοείται 
η εγκατάσταση στην οποία η πλύση των οχημάτων της 
παρούσας πραγματοποιείται με χειροκίνητα μέσα (όπως 
πλύσιμο με το χέρι, με πλυστικές μηχανές νερού τροχή-
λατες ή σταθερές, πλυστικές μηχανές ατμού, οποιαδή-
ποτε άλλη κατηγορία πλυστικών μηχανών, μηχανήματα 
βιολογικού καθαρισμού, σκούπες αναρρόφησης σκόνης 
αυτόνομες ή ενταγμένες σε κεντρική εγκατάσταση, φυ-
σητήρες αέρα, κ.λπ.).

β. Πλυντήριο με αυτόματα μέσα εξωτερικού καθαρισμού 
(παλινδρομικής κίνησης - rollover ή τύπου σήραγγας - 
tunnel): νοείται η εγκατάσταση στην οποία ο εξωτερικός 
καθαρισμός και η πλύση των οχημάτων της παρούσας, 
είτε μόνο της εξωτερικής επιφάνειας, είτε και της κάτω 
επιφάνειας αυτών, πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου, 
πιστοποιημένου από πλευράς χειρισμού και ασφάλειας, 
μηχανισμού σταθερής τροχιάς κύλισης (rollover) ή μέσω 
σειριακής μεταφοράς των οχημάτων με κατάλληλη ενδο-
δαπέδια διάταξη (ερπύστρια), επιτυγχάνοντας απλή πλύ-
ση και στέγνωμα (προαιρετικό για τα πλυντήρια τύπου 
σήραγγας - tunnel) των οχημάτων με αυτόματο τρόπο.

Στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις πλύσης, η πλύ-
ση των αυτοκινήτων οχημάτων δύναται να γίνεται, είτε 
από υπαλλήλους της επιχείρησης, είτε με αυτοεξυπηρέ-
τηση (χωρίς τη συμμετοχή - σύμπραξη του προσωπικού), 
όπου το σύνολο των μηχανημάτων πλύσης λειτουργούν, 
είτε με τη χρήση κερματοδέκτη, είτε με τη χρήση πιστω-
τικής κάρτας, είτε με άλλα, σύγχρονης τεχνολογίας, μέσα 
προαγοράς χρόνου πλύσης όπως, ηλεκτρονικά «κλειδιά» 
(credit keys), ή ειδικές κάρτες (πιστωτικές ή προαγοράς 
χρόνου - prepaid cards). Στην περίπτωση αυτή, τα στοι-
χεία τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών πλύσης 

εκδίδονται αυτόματα από εγκεκριμένο φορολογικό μη-
χανισμό (ταμειακή μηχανή), όπως προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

2. Ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων που εξυ-
πηρετούν, τα πλυντήρια ή/και τα λιπαντήρια οχημάτων 
διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

α. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια συνήθων οχημάτων: στα 
οποία υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων μέχρι τρεισήμισι τόνων 
(3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εν-
νέα (9) ατόμων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και 
οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Στην περίπτωση πλυ-
ντηρίου ή/και λιπαντηρίου, αποκλειστικά και μόνο για την 
πλύση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, οι ελάχιστες 
απαιτούμενες διαστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται 
στο εδάφιο (α) της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

β. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια βαρέων οχημάτων: στα 
οποία υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης βαρέων οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 
τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς άνω των εννέα (9) ατόμων. Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται οι περ. (δ), (ε), και (στ) της παρ. 1 
του άρθρου 2 της παρούσας.

γ. Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια συνήθων και βαρέων 
οχημάτων: παρέχουν τις εργασίες των περ. (α) και (β) της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης οι εγκατα-
στάσεις πλύσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας 
διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

α. πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με υπαλλήλους ή/και,
β. πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με αυτοεξυπηρέτηση 

(χωρίς τη συμμετοχή - σύμπραξη του προσωπικού), όπως 
οι ανωτέρω κατηγορίες περιγράφονται αναλυτικά στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες λίπανσης αυτοκινήτων 
οχημάτων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από 
υπαλλήλους της επιχείρησης.

4. Ανάλογα με τη δυναμικότητα τους οι εγκαταστάσεις 
καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχη-
μάτων της παρούσας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. μικρής δυναμικότητας που διαθέτει μέχρι και πέντε 
(5) θέσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκι-
νήτων οχημάτων της παρούσας,

β. μεσαίας δυναμικότητας, που διαθέτει από έξι (6) 
μέχρι και δέκα (10) θέσεις καθαρισμού πλύσης ή/και λί-
πανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας,

γ. μεγάλης δυναμικότητας, που διαθέτει περισσότερες 
από δέκα (10) θέσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας.

5. Ανάλογα με τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις καθα-
ρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων 
της παρούσας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Δημοσίας χρήσης: στις οποίες επιτρέπεται να εξυ-
πηρετούνται τα προσερχόμενα οχήματα, για την παροχή 
της αντίστοιχης υπηρεσίας έναντι αντιτίμου.

β. Ιδιωτικής χρήσης: στις οποίες επιτρέπεται να εξυ-
πηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα αυτοκίνητα οχή-
ματα, ή/και τα μηχανήματα έργων, που είτε ανήκουν ή 
είναι συμβεβλημένα ή συσχετίζονται (πχ. με συμβάσεις 
δικαιόχρησης ή μακρομίσθωσης κ.λπ.) με το πρόσωπο 
(φυσικό ή νομικό) που αιτείται τη λειτουργία της ιδιω-
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τικής χρήσης εγκατάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων.

Για να είναι δυνατή η λειτουργία εγκατάστασης καθα-
ρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων 
ιδιωτικής χρήσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει 
στην εταιρεία του με έναν από τους τρόπους που αναφέ-
ρονται παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) συνολικά αυ-
τοκίνητα οχήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας, υπό οποιοδήποτε συνδυασμό. 
Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τις συσκευές 
καθαρισμού και πλύσης που ιδρύονται εντός συνεργεί-
ων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, εγκαθίστανται 
ως συμπληρωματικές εγκαταστάσεις εντός, ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων, οικοπέδων ή γηπέδων που λειτουργεί 
η επιχείρηση (έδρα επιχείρησης ή και υποκατάστημα 
αυτής) του προσώπου (φυσικό ή νομικό) που αιτείται 
την αδειοδότησή τους.

Ο χώρος στον οποίο χωροθετείται και λειτουργεί 
εγκατάσταση καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης οχη-
μάτων της παρούσας, είναι διακριτός από τους λοιπούς 
λειτουργικούς χώρους της επιχείρησης [π.χ. με κατάλληλη 
διαγράμμιση επί του δαπέδου (πλατφόρμας) της εγκατά-
στασης], έτσι ώστε να μπορεί θεωρηθεί ξεχωριστή και αυ-
τόνομη χωροταξικά χωρίς να επιφέρει προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων εγκαταστάσεων.

Η υφιστάμενη εγκεκριμένη απότμηση πεζοδρομίου 
(στην περίπτωση οικοπέδου), ή η υφιστάμενη εγκεκριμέ-
νη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η υφιστάμενη εγκεκριμένη 
είσοδος - έξοδος (στην περίπτωση γηπέδου) διατηρείται 
χωρίς να απαιτείται άλλη σχετική έγκριση και η εφαρμο-
γή του άρθρου 5 της παρούσας.

Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, δεδομένου ότι 
δεν διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία 
312990/2021 (Β’ 5270) κοινής υπουργικής απόφασης 
και για τη νόμιμη λειτουργία τους υποχρεούνται στην 
έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Απαγορεύεται η εξυπηρέτηση οχημάτων, πέραν των 
αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5.β του πα-
ρόντος άρθρου, με ποινή την αφαίρεση της βεβαίωσης 
νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση πα-
ραβίασης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και της 
σφράγισης των εγκαταστάσεων της με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/10-06-2009 
(Β’ 1189) υ.α. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω υποβάλ-
λεται στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία, κατά την υποβολή 
της αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λει-
τουργίας, αλλά και στη συνέχεια το μήνα Ιανουάριο κάθε 
έτους, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εν θέματι ιδιωτικής χρήσης εγκατάστασης, στην οποία 
δηλώνονται τα εξής στοιχεία:

α. η σχέση των εξυπηρετούμενων αυτοκινήτων οχημά-
των με τον εκμεταλλευτή και, β. οι αριθμοί κυκλοφορίας 
τους.

Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα 
μειωθούν κάτω των δέκα (10), παύει η λειτουργία της 
εγκατάστασης και ανακαλείται η βεβαίωση νόμιμης λει-
τουργίας από την αρμόδια Αρχή.

6. Ανάλογα με την στέγασή τους οι εγκαταστάσεις κα-
θαρισμού, πλύσης, ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημά-
των της παρούσας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Κλειστή στεγασμένη: Ως κλειστή στεγασμένη θεω-
ρείται μια θέση πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης 
όταν βρίσκεται εντός χώρου που φέρει τρεις (3) πλευρι-
κούς τοίχους ή/και ελαφρά ηχοπετάσματα, φέρει οροφή 
που καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το χώρο, η μία δε πλευρά 
του χώρου πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης είναι 
ανοικτή για την είσοδο του οχήματος (τυφλό πλυντή-
ριο) και διαθέτει, για την ασφάλεια της επιχείρησης του 
σταθμού καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης, κατά τις 
ώρες μη λειτουργίας της, κατάλληλες θύρες (μετά ή άνευ 
υαλοπινάκων) ή ρολά ασφαλείας.

β. Ημιυπαίθρια: Ως ημιυπαίθρια θεωρείται μια θέση 
πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης όταν φέρει απα-
ραιτήτως οροφή τουλάχιστον ελαφρού τύπου και επίσης 
έως δύο παράλληλους πλευρικούς διαμήκεις τοίχους ή 
ελαφρά πετάσματα, με τα οποία διαχωρίζεται από τις 
τυχόν όμορες λοιπές θέσεις πλύσεως, καθαρισμού ή/
και λίπανσης. Επιπλέον, η μία πλευρά του χώρου πλύ-
σεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης είναι ανοικτή για την 
είσοδο του οχήματος, η δε έναντι της εισόδου πλευρά 
του χώρου είναι επίσης ανοικτή (διαμπερές πλυντήριο).

γ. Υπαίθρια: Ως υπαίθρια θεωρείται μια θέση πλύσε-
ως, καθαρισμού, ή/και λίπανσης όταν δεν φέρει οροφή, 
ούτε πλευρικούς τοίχους ή ελαφρά ηχοπετάσματα, ενώ 
ο διαχωρισμός της από τις τυχόν όμορες λοιπές θέσεις 
πλύσεως, καθαρισμού ή/και λίπανσης, επιτυγχάνεται με 
άλλους (πλην πλευρικού τοίχου ή ελαφρού ηχοπετάσμα-
τος) διακριτούς τρόπους (π.χ. με διαγράμμιση ή με άλλο 
πρόσφορο μέσο).

Επιτρέπεται εντός της ωφέλιμης επιφάνειας εγκα-
τάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτο-
κινήτων οχημάτων, η συνύπαρξη στεγασμένων, ημιυ-
παίθριων και υπαίθριων τμημάτων υπό οποιονδήποτε 
συνδυασμό αυτών.

7. Όλες οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας χρήσης, επι-
τρέπεται να χωροθετούνται ως αυτοτελείς εγκαταστά-
σεις εντός οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία επιτρέπονται 
οι ως άνω χρήσεις και με την προϋπόθεση ότι η λειτουρ-
γία τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πλύσης, 
καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων

1. Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπαν-
σης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων της παρού-
σας, επιτρέπεται να λειτουργούν σε περιοχές όπου η εν 
λόγω χρήση επιτρέπεται από τις ισχύουσες χωροταξικές 
και πολεοδομικές διατάξεις περί χρήσεων γης αυτών.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία δημόσιας χρήσης εγκα-
τάστασης καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης, ανεξαρ-
τήτως δυναμικότητας:

α. Όταν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοι-
νωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των δέκα 
μέτρων (10m). Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της 
στάσης και του μέσου της εισόδου των προαναφερό-
μενων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Στις 
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περιπτώσεις αυτές η στάση μετατοπίζεται όπου αυτό 
είναι εφικτό με φροντίδα του αρμόδιου φορέα.

β. Σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από 
σηματοδοτούμενο κόμβο ή από άλλο κόμβο που θε-
ωρείται σημαντικός από κυκλοφοριακή άποψη, όπως 
αυτό καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, ή της αντίστοιχης Υπηρεσίας της οικείας Πε-
ριφέρειας ή του οικείου Ο.Τ.Α. Η απόσταση μετριέται από 
το πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδου της εγκατάστα-
σης μέχρι το σημείο της θέσης του φωτεινού σηματοδότη, 
ή μέχρι το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμμών.

3. Απαγορεύεται η λειτουργία δημόσιας χρήσης εγκα-
τάστασης καθαρισμού, πλύσης και λίπανσης, μεσαίας 
και μεγάλης δυναμικότητας όταν γειτνιάζει άμεσα με 
ορατό αρχαιολογικό χώρο. Η γειτνίαση χαρακτηρίζεται 
ως άμεση, εφόσον μεταξύ του περιγράμματός της και 
των ορίων του αρχαιολογικού χώρου δεν παρεμβάλ-
λεται κοινόχρηστη οδός, ή κτίσμα, ή ακάλυπτος χώρος 
ανεξαρτήτως πλάτους, ή εφόσον η είσοδος ή έξοδος 
της εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη 
των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο 
του περιγράμματός του. Επιτρέπεται η λειτουργία της 
εγκατάστασης μόνο μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση 
της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

4. Με την εφαρμογή της παρούσας δεν επιτρέπεται 
η λειτουργία εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/
και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, σε 
κτίρια εφόσον απαγορεύεται από τον κανονισμό τους.

5. Οι εγκαταστάσεις της παρούσας, αναφορικά με το 
ωράριο λειτουργίας τους, υποχρεούνται να συμμορφώ-
νονται με τις ισχύουσες αστυνομικές και λοιπές κείμενες 
διατάξεις.

6. Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας συνήθων οχημάτων 
επιτρέπεται η λειτουργία μικρού ή μεσαίου μεγέθους 
εγκαταστάσεων εφόσον αυτή η χρήση προβλέπει τις 
οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

7. Με την εφαρμογή της παρούσας απαγορεύεται 
οποιασδήποτε μορφής πλύση αυτοκινήτων οχημάτων 
επί του κοινόχρηστου τμήματος οδού ή του πεζοδρο-
μίου.

Άρθρο 5
Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων πλύσης, 
καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων

1. Οι δημόσιας χρήσης εγκαταστάσεις καθαρισμού, 
πλύσης ή λίπανσης οχημάτων, που επιτρέπεται να λει-
τουργήσουν σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, ορίζο-
νται ως εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κατηγορία 
Α, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του β.δ. 465/1970 
(Α΄ 150), όπως ισχύει.

2. Οι είσοδοι-έξοδοι των εγκαταστάσεων καθαρισμού, 
πλύσης ή λίπανσης συνήθων οχημάτων, που λειτουρ-
γούν σε εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών 
περιοχές, διαμορφώνονται με απότμηση ή υποβιβασμό 
στάθμης πεζοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 455/1976 (Α΄ 169).

3. Είναι δυνατή για την περίπτωση των ανωτέρω εγκα-
ταστάσεων που λειτουργούν σε γωνιακά οικόπεδα σε 

εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών περιοχές, 
η διαμόρφωση των προσπελάσεων τους (διάταξη εισό-
δου-εξόδου) με απότμηση ή υποβιβασμό της στάθμης 
του πεζοδρομίου, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας συντήρησης και λειτουργίας των οδών έμπρο-
σθεν αυτών, τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων 
με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λειτουργικότητας και 
καλύτερης εξυπηρέτησης κυκλοφορίας.

4. Για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή λίπαν-
σης βαρέων οχημάτων που λειτουργούν σε εντός σχεδί-
ου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών περιοχές, εφαρμογή 
έχει η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 44662/454/2019 
(Β’ 2192) υπουργικής απόφασης.

5. Η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος-έξοδος πλυ-
ντηρίων λιπαντηρίων εντός πρατηρίων καυσίμων και 
ενέργειας ή εντός στεγασμένων σταθμών οχημάτων που 
λειτουργούν σε εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές 
ακολουθούν για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκα-
τάστασης τη νομοθεσία των πρατηρίων ή των σταθμών 
αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης εγκαταστάσεων καθαρισμού, 
πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων

1. Σε όλη την έκταση της εγκατάστασης καθαρισμού, 
πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων, πρέ-
πει να είναι εγκατεστημένη οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με στόχο τη διατήρηση της εύρυθμης 
κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων στην έμπροσθεν 
αυτής οδό (ή οδούς), χωρίς την πρόκληση επιπρόσθετων 
καθυστερήσεων και τη σχετική ενημέρωση των διακι-
νουμένων για τη λειτουργία της.

2. Για την εγκατεστημένη οριζόντια σήμανση (διαβά-
σεις πεζών, βέλη κατεύθυνσης κυκλοφορίας κ.λπ.) στον 
υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμο-
ποιείται ειδικό χρώμα σήμανσης οδοστρωμάτων, ανεξί-
τηλο, λευκής ή κίτρινης απόχρωσης.

3. Σε κατάλληλες θέσεις στον υπαίθριο χώρο της εγκα-
τάστασης πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτες πλη-
ροφοριακές πινακίδες, σχετικά με το είδος, το ύψος και 
το βάρος των επιτρεπόμενων να εισέλθουν στην εγκα-
τάσταση οχημάτων, τα τέλη και τον τρόπο είσπραξης 
τους, τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και των 
ειδικών χώρων αυτής, τις ώρες λειτουργίας της καθώς 
και οδηγίες για την περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών (π.χ. πυρκαγιά), ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την σχετική μελέτη σή-
μανσης που συντάσσεται από τον κατά τον νόμο αρμό-
διο μηχανικού.

Άρθρο 7
Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και 
χώρων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1. Βοηθητικές εγκαταστάσεις στεγασμένης ή υπαίθρι-
ας εγκατάστασης

Στις εγκαταστάσεις με εξυπηρέτηση από υπαλλήλους, 
απαιτείται η ύπαρξη: α. ενός γραφειακού χώρου,
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β. μίας αίθουσας αναμονής,
γ. αποθήκη - μηχανοστάσιο, και 
δ. χώρων υγιεινής.
Ο γραφειακός χώρος και ο χώρος αναμονής επιτρέ-

πεται να αποτελούν έναν ενιαίο χώρο. Δεν απαιτείται η 
εγκατάσταση χώρων γραφείου, αναμονής και αποθήκης 
στις ιδιωτικής χρήσης εγκαταστάσεις.

Οι ελάχιστες διαστάσεις των βοηθητικών εγκαταστάσε-
ων προβλέπονται στις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

2. Οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων καθαρισμού, 
πλύσης ή/και λίπανσης των εγκαταστάσεων της παρού-
σας απόφασης, για κάθε κατηγορία αυτοκινήτων οχημά-
των, είναι οι εξής:

α. Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα πρέπει να διαθέτει 
πλάτος τουλάχιστον δυο μέτρων (2m), μήκος τουλάχιστον 
τριών μέτρων (3m) και ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων 
(3m). Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμέ-
νες με στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη 
βαφή με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια, 
ή να αποτελούνται από κατάλληλους μουσαμάδες ή να 
είναι κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από 
επίπεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass 
ικανού πάχους μέχρι ύψους δυόμιση μέτρων (2,5m).

β. Για συνήθη οχήματα (εκτός των μοτοσυκλετών 
και μοτοποδηλάτων) μέχρι τρεισήμισι τόνων (3,5t) μι-
κτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) 
ατόμων, πρέπει να διαθέτει πλάτος τουλάχιστον τριών 
μέτρων (3m), μήκος τουλάχιστον πέντε μέτρων (5m) 
και ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα εκα-
τοστών (2,70m) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται 
ανυψωτικό μηχάνημα ή ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων 
και σαράντα εκατοστών (3,40m) για την περίπτωση που 
διατίθεται ανυψωτικός μηχανισμός. Απαγορεύονται τα 
ανυψωτικά μηχανήματα στα πλυντήρια αυτοεξυπηρέ-
τησης ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών. 
Οι πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμένες με 
στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη βαφή 
με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια ή να 
αποτελούνται από κατάλληλους μουσαμάδες ή να είναι 
κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από επί-
πεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass 
ικανού πάχους μέχρι ύψους δυόμιση μέτρων (2,50m).

γ. Για βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των τρεισήμι-
σι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς 
άνω των εννέα (9) ατόμων, πρέπει να διαθέτει πλάτος 
τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50m), μήκος του-
λάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15m) και ύψος τουλάχιστον 
τεσσερισήμισι μέτρων (4,50m) ή τουλάχιστον έξι μέτρων 
(6m) αν προβλέπεται ανυψωτική διάταξη (γρύλος). Οι 
πλευρικές επιφάνειες πρέπει να είναι επενδυμένες με 
στιλπνής επιφάνειας υλικό ή να φέρουν κατάλληλη βαφή 
με την οποία θα δημιουργείται στιλπνή επιφάνεια ή να 
είναι κατασκευασμένες από ανθυγρές γυψοσανίδες ή από 
επίπεδα μεταλλικά πάνελ ή από επίπεδα φύλλα plexiglass 
ικανού πάχους μέχρι ύψους τρεισήμισι μέτρων (3,50m).

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σκιάστρων στις θέσεις 
στάθμευσης των προς εξυπηρέτηση αυτοκινήτων οχη-
μάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/
και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας. Τα 
σκίαστρα πρέπει να είναι κατάλληλης μηχανικής αντοχής 
και να τύχουν της, κατά περίπτωση, έγκρισης από την 
οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

4. Οι χώροι καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυ-
τοκινήτων οχημάτων της παρούσας που λειτουργούν 
εντός πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ή 
στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων οχη-
μάτων με ενιαία άδεια λειτουργίας, δεν απαιτείται να 
διαθέτουν αυτοτελείς χώρους βοηθητικής χρήσης της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου αλλά αυτές δύνανται να 
είναι κοινές με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους 
του πρατηρίου ή του σταθμού.

5. Σε όλες τις εγκαταστάσεις πλύσης ή/και λίπανσης 
οχημάτων υφίσταται απρόσκοπτη πρόσβαση από ΑμεΑ 
και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

Άρθρο 8
Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - 
Μηχανήματα πλύσης των εγκαταστάσεων 
καθαρισμού και ή/πλύσης πάσης φύσεως 
αυτοκινήτων οχημάτων

1. Γενικά
α. Όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστά-

σεις των εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λί-
πανσης αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας, πρέπει 
να πληρούν τους αντίστοιχους ισχύοντες ελληνικούς 
και ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα. Επιπλέον, 
ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους πρέπει να 
φέρει υποχρεωτικά σήμανση CE.

β. Το όριο του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων πρέπει να 
είναι σύμφωνο με το π.δ. 1180/1981 (Α΄ 293).

γ. Στην περίπτωση λειτουργίας εγκαταστάσεων της 
παρούσας απόφασης κατά τις νυκτερινές ώρες, ο πε-
ριβάλλον χώρος τους πρέπει να διαθέτει κατάλληλο 
και επαρκή ηλεκτροφωτισμό. Είναι επιτρεπτή η χρήση 
φωτιστικών που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια (φω-
τοβολταϊκά πάνελ).

δ. Στην περίπτωση χρήσης ανυψωτικού μηχανήμα-
τος εφαρμογή έχει η υπ’ αρ. οικ. 15085/593/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων» (Β’ 1186).

2. Εγκατάσταση λιπαντηρίου
Όλες οι εγκαταστάσεις λίπανσης αυτοκινήτων οχημά-

των της παρούσας διαθέτουν: α. μηχάνημα ανύψωσης 
του οχήματος, ή

β. ράμπα (αναβαθμό) ή λάκκο για την εποπτεία του 
οχήματος από την κάτω πλευρά.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να μην υπάρχει λάκκος, ή 
αναβαθμός, ή ανυψωτικό, εφόσον η αλλαγή των λιπαντι-
κών του οχήματος πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα 
αναρρόφησης, από το επάνω μέρος του κινητήρα.

Στις εγκαταστάσεις λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων 
της παρούσας επιβάλλεται να διατίθεται ειδικός συλ-
λέκτης για τη συλλογή και απομάκρυνση, σύμφωνα με 
τις περιβαλλοντικές διατάξεις, των αποβλήτων ελαίων.

3. Εγκατάσταση καθαρισμού και πλύσης
α. Όλες οι εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης οχη-

μάτων της παρούσας διαθέτουν τον κατάλληλο για το 
σκοπό αυτό μηχανολογικό εξοπλισμό:

αα. πλυστική μηχανή (νερού ή ατμού ή χημικών ή άλλης 
λειτουργίας φερόμενης ως «βιολογικού καθαρισμού»), ή

αβ. αυτόματο μηχάνημα πλύσης ή/και στεγνώματος τύ-
που rollover, ή αγ. αυτόματα μηχανήματα τύπου «τούνελ».
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Για όσα πλυντήρια διαθέτουν τη δυνατότητα πλύσης του 
κάτω μέρους του οχήματος (εξαιρουμένων των μοτοσυ-
κλετών και μοτοποδηλάτων) απαιτείται η ύπαρξη κατάλ-
ληλου αναβαθμού ή ανυψωτικού, ανάλογων προδιαγρα-
φών με την κατηγορία του οχήματος που εξυπηρετείται, 
με εξαίρεση τα πλυντήρια τύπου «τούνελ» και «rollover».

β. Για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης απαι-
τείται δίκτυο συλλογής των απόνερων που να καταλή-
γει σε βορβοροσυλλέκτη ή σε άλλη αντίστοιχη διάταξη 
επεξεργασίας (π.χ. ανακύκλωση ή σε συσκευή διαχωρι-
σμού του βορβόρου/ή και των ελαίων από το νερό) και 
εν συνεχεία στο τοπικό δίκτυο ακαθάρτων, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της αρμόδιας Δημοτικής ή άλλης Αρχής 
διαχείρισης του δικτύου ακαθάρτων. O βορβοροσυλλέ-
κτης είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΝ-858-1.

Αν δεν διατίθεται δίκτυο ακαθάρτων, τα απόνερα 
οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή από την οποία γίνεται 
κατάλληλη διάθεση ή διαχείρισή τους σύμφωνα με τις 
σχετικές κείμενες διατάξεις.

Για τον διαχωρισμό των όμβριων υδάτων από τα από-
νερα στις υπαίθριες εγκαταστάσεις, σε κάθε θέση πλύσης 
εγκαθίσταται υποχρεωτικά περιμετρικό δίκτυο σχαρών 
για τη συλλογή των απόνερων, ενώ τα όμβρια συλλέ-
γονται από το υποχρεωτικό στέγαστρο με κατάλληλο 
σύστημα υδρορροών και καταλήγουν σε ξεχωριστό δί-
κτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, 
απαιτείται τέτοια διαμόρφωση των κλίσεων των δαπέ-
δων ώστε σε περίπτωση βροχόπτωσης να αποφεύγε-
ται η ανάμιξη των όμβριων υδάτων με τα απόνερα. Δεν 
είναι επιτρεπτή σε καμία περίπτωση η επικοινωνία των 
δικτύων των όμβριων με το δίκτυο συλλογής απόνερων.

γ. Η ύπαρξη δεξαμενής καθαρού νερού ή νερού από 
ανακύκλωση είναι προαιρετική, αλλά όταν προβλέπε-
ται από τη μελέτη πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά 
τα στοιχεία αυτής (υλικό, διατομή, πάχος τοιχωμάτων, 
χωρητικότητα, υλικό και διατομή σωληνώσεων που επι-
κοινωνούν με αυτή, όπως και σχηματικό διάγραμμα της 
όλης λειτουργίας της με επεξηγηματικό υπόμνημα).

δ. Όλες οι εγκαταστάσεις, στις οποίες παρέχονται και 
υπηρεσίες εσωτερικού καθαρισμού των αυτοκινήτων 
οχημάτων, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα μηχανήματα 
για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται σκούπες, φυ-
σητήρες, μηχανήματα ατμού ή βιολογικού καθαρισμού, 
ή όποιο άλλο μηχάνημα ή γενικότερα εγκατάσταση μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

ε. Εντός των χώρων πλύσης όλες οι ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις πρέπει να είναι στεγανές, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Τα φωτιστικά 
σώματα πρέπει να είναι βαθμού προστασίας IP66 και 
να είναι απολύτως στεγανά και ασφαλή έναντι δέσμης 
εκτοξευόμενου ύδατος με πίεση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
εφαρμογή σε χώρο στον οποίο πραγματοποιείται αμιγώς 
λίπανση ή βιολογικός καθαρισμός ή καθαρισμός της επι-
φάνειας του οχήματος με προϊόντα νανοτεχνολογίας κ.α.

στ. Για τα δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται σωλήνες διαφόρων υλικών, όπως 
χαλυβδοσωλήνες, χαλκοσωλήνες ή σωλήνες πολυαιθυ-
λενίου που θα ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Για το δίκτυο σωληνώσεων του πεπιεσμένου αέρα επι-
τρέπεται να χρησιμοποιείται γαλβανισμένος εν θερμώ 
σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), σω-

ληνώσεις από χαλκοσωλήνα, πολυαιθυλένιο (ευθείς ή 
εύκαμπτοι), ή πολυαμίδιο με τα κατάλληλα εξαρτήματα.

Όλα τα υλικά των δικτύων πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
για το μέσο που μεταφέρουν καθώς και να είναι κατάλ-
ληλα για τις αντίστοιχες πιέσεις λειτουργίας.

Άρθρο 9
Απαιτήσεις πυροπροστασίας εγκαταστάσεων 
καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης 
φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Για όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν εφαρμογή οι δι-
ατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 16085 Φ. 700.1/28-4-2009 (Β’ 770) 
κοινή υπουργική απόφαση και του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80).

Άρθρο 10
Προστασία Περιβάλλοντος και τήρηση 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

1. Η διαχείριση των αποβλήτων των εγκαταστάσεων 
της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται όπως προ-
βλέπεται από τις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις. 
Κάθε εγκατάσταση πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης 
αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας υπάγεται σε Πρό-
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της υπ’ αρ. 52891/2013 (Β’ 2446) κοινής απόφασης.

2. Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού (ΑΗΗΕ), πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Η.Π./23615/651/Ε103/2014 (Β’ 1184) κοι-
νής υπουργικής απόφασης και να οδηγούνται σε εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μέσω εγκεκριμένου συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

3. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια της εγκατάστασης 
λίπανσης, καθώς και τα απόβλητα της εγκατάστασης 
πλύσης διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. 13588/725/2006 (Β’ 383) κ.υ.α. και υφίστανται 
συμβάσεις με αδειοδοτημένες εταιρίες για την διαχείρι-
ση όλων των αποβλήτων της εγκατάστασης.

4. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται για το 
πλύσιμο των αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
(ΕΚ) 648/2004 και τις τροποποιήσεις του σχετικά με τα 
απορρυπαντικά, καθώς και με την υπ’ αρ. 381/2005/2006 
(Β’ 539) απόφαση «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και 
καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την 
εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και 
λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Οι υποψήφιοι εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων 
καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης (πλυντήρια ή/και 
λιπαντήρια) αυτοκινήτων οχημάτων της παρούσας γνω-
στοποιούν την έναρξη λειτουργίας τους σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 312990/2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και 
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Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου 
και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπα-
ντηρίων οχημάτων» (Β’ 5270).

Τα πλυντήρια ή/και λιπαντήρια ιδιωτικής χρήσης της 
παρούσας, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν Κωδικό Αριθ-
μό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και τα πλυντήρια ή/
και λιπαντήρια που χωροθετούνται εντός πρατηρίων 
«Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 312990/2021 (Β’ 5270) κοι-
νής υπουργικής απόφασης και αδειοδοτούνται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων

Η εγκατάσταση καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης 
αυτοκινήτων οχημάτων υπόκειται σε επιθεώρηση από 
την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών προς διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Η πρώτη 
επιθεώρηση για τις εγκαταστάσεις της παρούσας πραγ-
ματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας τους και 
οι επόμενες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται κατά 
την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, κατ’ ελάχιστο κάθε 
πενταετία (5) από την προηγούμενη επιθεώρηση. Η 
άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας 
ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης 
μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε 
να ανακληθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των 
ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφα-
ση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Μεταφορών 
και Επικοινωνιών στην οποία υπάγεται το πλυντήριο ή/
και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων και στη συνέχεια 
να σφραγιστούν (προσωρινά ή οριστικά) οι εγκαταστά-
σεις της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την 
υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β’ 1189) απόφαση.

Άρθρο 13
Προσαρμογή υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης 
φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης

Όλες οι λειτουργούσες εγκαταστάσεις καθαρισμού, 
πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν 
αδειοδοτηθεί ή γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους πριν την 
έναρξη ισχύος της παρούσας υποχρεούνται εντός τριών 
(3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, να προσαρ-
μοσθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Εξαί-
ρεση αποτελούν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 που 
εφαρμόζονται άμεσα από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Στους εκμεταλλευτές εγκαταστάσεων καθαρισμού, 
πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων της πα-
ρούσας που λειτουργούν κατά παράβαση των όρων που 
προβλέπονται στην παρούσα, επιβάλλεται διοικητική 

ποινή σφράγισης της εγκατάστασης σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. οικ. 32279/1990/2009 (Β’ 1189) απόφαση, οι κυ-
ρώσεις του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 312990/2021 (Β’ 5270) 
κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 
26 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του 
ν. 803/1978 (Α΄ 123), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), όσοι εκμεταλλευτές εκ προθέ-
σεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται 
από την αρμόδια Αρχή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), όσοι με οποιονδήπο-
τε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι 
με οποιονδήποτε τη τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια 
εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις 
ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 15 
Παραρτήματα

Το Παράρτημα της παρούσας προσαρτάται και απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος/Κατηγορία Εγκατάστασης

1 Είδος Επιχείρησης
Πλυντήριο
Λιπαντήριο

2 Χρήσης
Ιδιωτική
Δημόσια

3 Μέσα (για τα πλυντήρια)
Χειροκίνητα
Αυτόματα

4 Κατηγορία Οχημάτων
Συνήθων
Βαρέων

5 Δυναμικότητα

Μικρή [έως πέντε (5) οχή-
ματα]
Μεσαία [από έξι (6) έως 
και δέκα (10) οχήματα]
Μεγάλη [πάνω από δέκα 
(10) οχήματα]

6 Στέγαση
Κλειστή Στεγασμένη
Ημιυπαίθρια
Υπαίθρια

Επιλέξτε στην τελευταία στήλη το είδος και την κατηγορία 
της εγκατάστασης. Για τα πεδία 1 έως 4, και 6, είναι αποδε-
κτή η επιλογή περισσότερων της μιας κατηγορίας

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση της παρούσας κάθε άλλη διάταξη 
που ορίζει διαφορετικά καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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