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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ .ΚΥ8[ΡΝΗΣΕDΣ! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΝ ΑθΗΝΑIΣ 

ΤΗι 15 οκτηΒΡIΟΥ 1981 

ΑΡlθΜΟΣ ΦΥ λλΟΥ 

303 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

npOEΔPI,KON ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 1224 .... 
Π ' " , .. θ' '" ι 'ί λ ' ερ~ ορων κιχ~ προυπο εσεων ~oρυσεως κιχ~ εΙΤΌυργ~xς 

ΠΡΙΧτ7jριων ύγρων κιχυσΙμων κεψένων εντος εγκεκρ~μένων 
σχε?Ιων πόλεων ~ κωμων ~ εγκεκριμένων οΙκισμων ~ 
εν' γένει κατωΚ'ημένων περιοχων. 

.ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Έχοντες ύπ' oΨε~: 
1. τας a~ατ&ξε~ς: α) του αρθρου 20 τ(",υ Ν.Δ. 3334/55 

«περι μεταφορας άγΧθων επλ κoμίστρ~, aLιX φΟΡΤ"iγων 
τριτρόχων οιύτοκινήτων καΙ τροποποιήσεως κιχι συμπλη
ρώσεως ~ιατ&ξεων &νιχφερομένων εΙς θέματιχ της Γενικης 
Διευθύνσεως Μεταφορων», β) τΎjς παρ. 2 τοσ α.ρθρου 1 
του Ν.Δ. 511/1970 «περλ [apt) σε ως κιχι λε~τoυργίιχς πριχ
τηρίων ύγρων κιχυσίμων, σταθμων ιχύτοκινήτων, πλυνΤΊj
ρΙων αύτοκινήτων και περλ κυκλoφoριιχκΎjς συνaέσεως εγ
κιχταστ&σεων μετα των ό8ων». 

2. T~ν ύπ' άριθ. 1364/1981 γνωμoMΤΊjσιν του Συμβου
λ[οι) τΎjς 'Επικριχτείιχς προτ&σει των 'lπουργων ΟΙκονο
μικων, Δημ. 'Έργων και Συγκoινων~ων, άπεφασΙσαμεν: 

"Αρθρον 1. 
"ιaΡυσις κιχι ΛειτουργίΙΧ. 

ΟΙ 5ροι κιχι αΙ προϋποθέσεις [8ρύσεως και λειτ'ουργίιχς 
πρατηρίων ύγρων καυσίμων κειμένων εντος εγκεκριμένων 
σχε8Ιων πόλεων ~ κωμων .η εγκεκριμένων οεκισμων .η εν 
γένει κατωΚ'Υ)μένων περιοχων XιχραΚτ7jρ ισθεισων ώς τοιού
των 8ια σχετικων άποφ&σεων, ρυθμίζοντιχι ύπο των κιχτω
τέρω 8ιΙΧτclξεων, 

"ΛρΟρον 2. 

ΌρισμοΙ 

Δια ~ν εφαρμοΥην των 8ιιχτ&ξεων τοσ πα,ρόντος ώς πριχ
τήριοι εν γένει, νοοσντιχι εγκατιχστ&σεις, μέσ~ των όποΙων, 
aLcX. των έκ&στοτε Ισχυόντων μέσων μετρήσεως, και ύπο 
τους /)Ροuς του παρόντος, παρέχονται ύγρα καύσιμα κιχλ 
όρυκτέλα~α, εΙς ό~ικα όx~μιχτα. 

"Αρθρον 3. 

Kιxτ7jγoρ[ΙΧΙ πρατηρίων. 

1. ) Ανα.λ6γιu.ς του ε~ooυς των χρ1}σιμοποιουμένων OCν
τλιων παρoxΎjς καυσίμου, τα. πρατήρια 8ια;κρίνονται εΙς: 

α) Πρατήρ~α aLιX. μονΙμων άντλι.ων, ηλεκτριJtων ~ 
ροκινήτων. 

χει-

ι 

β) Πρατηριιχ ~ια φOΡΊjτων άντλιων κιχι 
γ) Πρατήρια 8ια. μονΙμων καΙ φορψων &ντ λιων. 

2. 'Ανα.λόγως της συνυπάρξεως \.μ~ &τέρας συνιχφοσς 
εγκocταστocσεως τα. πριχτηριoc 8ιακρΙνονται εες: 

ΙΧ) Π ρατήριιχ &.πλOC, τα. χρησιμοποιούμενιχ μόνον προς 
ά.ν~φo8ιασμOν των ό8ικων 0XΊjμclτων 8ια. ύγρων κιχυσίμων 
κιχι 

β) Πριχτήριά στΙΧΟμων έξυΠ'Υ)ρετησεως ό8ικων 6χημ&
των, τα. 8ιιχθέτοντιχ κιχι έγκα.τιχστOCσεις πλύσεως κιχι λι
πOCνσεως 6χημOCτων κιχι &.λλως άΠΟΚΙΧλούμενα SERVICE
STATION. 'Εν προκειμένφ ~χoυν έφα.ρμo~ κα.Ι ιχι 8ια
τ&ξεις ιχι σχετικιχΙ με T~ν t8puG'YJ πλι>ντηρίων έντος Στα:
θμων ιxύτoκ~νήτων. 

3. 'Αναλόγως της χρ~σεώς των, τα πριχτήρια. 8ια.κρΙ
νοντα:ι εΙς : 

ΙΧ) ΠρΙΧτήρια, taιωτικΎjς χρήσεως, τα. χρησιμοποιούμενιχ 
~ι εξυΠ'Υ)ρέτησιν δ8ικων Cιχημ&των, &νΎjκόντων εΙς τον 
όπερ ου ~ &.aetoc λειτουργΙας του ΠΡΙXτ7jρίoυ κιχι 

β) πριχτηρια, aΊjμοσίιχς χρήσεως, τα. XρΎjσιμOΠOιoύμενα, 
~ι' έξυΠ'Υ)ρέτησιν οχημάτων άνΎjκόντων εΙς οΙaνa-ήποτε. 

"Αρθρον 4. 

'Εφα,ρμογή. 

1. Αι, περΙ πόλεων πλΊjθυσμOυ α.νω των πέντε χιλι&:-
3ων (5.000) κιχτοίκων, εΙ8ικα,1 aια,τ&ξεις τοσ παρόντος, 
ιχι &φορωσα,ι εΙς τα: γεωμετρικα. στοιχεία. των &:κιν~των, 
aev έφιχρμόζοντιχι προκειμένοι) περί : 

α) N~σων όλικου πριχγμιχτικοϊί πλΎjθυσμOυ gως πεν
τηκοντιχ χιλι&8ων (50.000) κατοίκων κιχτα την τελευ-:αίιχν 
&.πoγριxφ~ν. 

β) Κωμοπόλεων η χωρίων ~ 01κισμων :η κlχτωΚΥ;μένων 
περιοχων ύπιχγομένων 8ιοικητικως εΙς πόλεl.ς πλΎjOυσμσ;') 
&.νω των πέντε χιλιOC8ων (5.000) κα.τοίκων. 

ΕΙς τας ανωτέρω περιπτώσεις έφιxρμo~ν εχουν ιχ~ 8ια
τά.ξεις ιχ~ όποϊιχι άναφέροντιχι εΙς -rd: γεωμετρικα στοιχεΙoc 
των λοιπών περιοχων. 

2. Εtaικως προκειμένου περΙ των κοινοτητων η λοιπ(;')ν 
κα.τωΚΎjμένων περιοχων, των περιλιχμβα;νομένων έντο:; --:ων 
ά.σ1.ικων περιοχων ' AθΊjνων-Πειριxιως-Περιχώρων ακτίνος 
είκοσι (20) χιλιομέτρων απο πλιχτείας 'ΟμονοΙας, ε;ιχι
poυμένΎJς T~ς νήσου Σιχλιχμϊνος κιχΙ Θεσσιχλον(Κ'ης &κτί:'νος 
aέκιx (10) χιλιομέτρων ά.πο του Λευκοσ Πύργου, έφαρμό
ζονται ΙΧΙ ε13ικα.Ι περι πόλεων πλ'Υ)θυσμοσ α.νω των πέντε 
χιλιά3ων (5.000) κιχτοίκων 3ιιχτOCζεις τοσ πιχρόντος. 
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Θέσεις. 

1. '11 Τορυσ;ς πρατηρίου επιτρέπεται εΙς Οέσεις κειμέ
νας έκτος των περωχ;;ον των περιλα.μβανομένων ύπο των 
καθορισθεισων, μέχρι δΎJμΟGιεύσεως του παρόντος, περι
μετρικων ζωνων Υι των καΟΟΡΙGfJΎJσομένων τοωύτων β~σει 
των GUνθ-ηκων κυκλοφορίας και' περιβάλλοντος των πόλεων, 
δι' άποφάσεως του οίκείου νομάρχου, δ'Υ)μοσι::υθ'Υ)σομέν'Υ)ς 
δι~ τr,ς ΈφϊjμερίδOς της Κυβερν~G::ως. 

2. 'Η Τδρυσις πρατηρίου εκτος των κατά την ΠΡ~Ί)γoυ
μένψ παράγραφον περψετρικων ζωνων, έπιτρtπετα:, ε~ς 
μεν τας πόλεις πλ'ηθυσμου rί.νω των πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατ-οίκων, εφ' οσον τΟ πλάτος του όοοστρώμαΤΟζ της πρα 
αύτ-ων όδου ειναι μεγαλύτερον των έ:ξ (6) μέτρων εις οε 
τας λοιπας περωχας μεγαΜτερον των πΙντε (5) μέτρων, 
καΙ. έφ' c,σον Τι Οέσις οεν ε'~ιρίσκετα.ι ::1ς άπόστασιν μικρο
τέραν 

α) των τριάκοντα (30) μέτρων άπα στά.σεων λεωφο
ρείων -η έτέρων GUγκοινωνιcαων μέσων, μ-η δυναμένων να 
μετατοπισθουν. 'Η άπόστασις εν τ7ι περιπτώσει ταύτη 
μετραται μεταξυ της στάσεως και του μέσου της είσόδου 
-η εξόδου του πρατηρίου. Ε1ς περίπτωσιν οιαμορφουμέν'Υ)ς 
εσοχΥις στάσεως ~ άπόστασις μετραται απο του πλ'Υ)σιε
στέρου προς τΟ πρατηρων rί.κρoν της εσοχΥις. 

β) τ ων ε'ίκοσι (20) μέ'"φων άπα &ποθ'Υ)κων ευφλέκτων 
Τι εΚΡϊjκτικων ύλων. 'Η &πόστασις εν τΓι περιπτώσει ταύτη 
μετραται μεταξυ του κέντρου τ-ης ν'Υ)σϊοος των αντλιων 
-η του φρεατίου των δεξαμενων ~ τΥις προβολης του στο
μίου του σωλ'fινoς εξαερώσεως και. του περιμετρικου τοί
χου του κτιρίου της &ΠO~Κ'Y)ς. 

γ) τ ων πεντήκοντα (50) μέτρων απο του πλ'Υ)σιεστέ
ρου G'Yjμε!.ου του κτιρίου εκκλησιων, νοσοκομείων, κλινι
κων, άσύλων ανιάτων, τηροκομείων, οικων ευΥ'Υ)ρίας, με
τρουμένψ προς πασαν κατεύθυνσιν (άκτινικως) &.πο του 
κέντρου της (επι όριζοντίου επιπΙδου πρoβoλΊjς) της ν"η
σϊοος των άντλιων ~ του φρεατίου τΥις oεξαμεν'fις καυσί
μου -η της προβολης του στομί.ου του σωληνος εξα.ερώ
σεως. 

δ) των έκατον (100) μΙτρων εΙς πόλεις πλ"ηθυσμου 
ανω των τριάκοντα χιλιάοων (30.000) κατοίκων, κατα 
την τελευταίαν &πογραφ-ήν, καΙ. των πεντηκοντα (50) μέ
τρων είς λοιπας περιοχάς, άπα έτέρου νομίμως Ιδρυθέντο::; 
-η ύπα Ζδρυσιν πρατηρίου. 'Η απόστ(Υ.G'Yj α1')τη μετραται 
επι της αυτης πλευρας της όδου και παραλλ"ήλως προς 
τΟν rί.ξoνα και μεταξυ των πλησιεστΙρων G'Yjμείων είσόοου 
-η εξόδου του ύπο ~δρυσιν πρατηρίου άπο των τοιούτων 
έτέρου νομίμως ίορυθέντος Τι ύπο Ζδρυσιν πρατηρίου. 

ε) Τ ων έκατο (100) μΙτρων άπα του περ ι γράμματος 
όρατων άρχαιολογικων χώρων. 'Η άπόστασις εν προκει
μέν<{J μετρίΧται μετ..:ξυ των πλ"ησιεστέρων σημείων του 
ώς rί.νω περιγράμματος και το\) περιγράμματος της κυ
ρίας εκτocσεως τ-ου πρατηρίου. Ή ~δρυσις πρατηρίου δύ-

, , "'" ,) Ι , ,. tI 
νατα.ι να επιτραπlJ κα.ι εις μικροτερα:ν α:ποστασιν, εφ οσον 

ήθελεν εγκρΙνει ΤIX'Jτην ~ 'Αρχαιολογικ-η 'lΠ'Υ)ρεσΙα. 

3. 'Ωσαύτως, "ή ϊδρυσις πρχτηρΙων επιτρέπεται καί : 

α) ΕΙς ~έσεις κεψένας επι καμπυλότητος η &να:στρο
φΎjς κλΙσεως των όδων, εφ' όσον ύφίσταται όρατότης ocπο 
άποστocσεως έκατον ('100) μέτρων Κ'Χ.Τ' ευθεϊαν γραμμ-ην 
&πο του πλ'Υ)σιεστέρου G'YjμεΙου της εΙσόδου καΙ της εξό
δου το\) πρατηρίου. 

β) ΈΠL των περιγραφουσων πλατείας :η GUγκοινωνια:
κους κόμβους όl)ων μικρο\) κυκλοφοριακοσ φόρτου. 'Ως 
κόμβος νoε~τα:ι ~ GUμβολ~ πέντε (5) τουλάχιστον τμϊjμά
των όδων. "Αν ό κόμβος G'Yjματοδοτητc<ι, το πλ'Υ)σιέστερον 
G'Y)μEiov εΙσόδου-έξόδου τοσ πρα:τηρΙου άπο του σ'Υ)μα:το
Μτου aπέχει τριά:κοντα: (30) μέ--:ρα τουλΧχιστον. 

) Ε' , θ' (. ι ~ Ι Ι " 
Ύ ις Κ7ι.ρ~x μΖ υΠΖΡΧΖ!.μενων 'r, υΠυχε~:λε')ων οροφων 

~νθα εύρΙσκοντα.ι βιο:η:.ν;κα Τι αλλα. έργαστί;ρια. μετα χρή
σεως έστί?'..ζ π~)ρό~, έφ' ;;σΓ~') ϊ.όγω Τ'~ς ;{τ~ρtc'(Χ'r,ς συγ-'Ι<ΡΟτη-

- 'Ψ \:'\.\~, ''')' ' '" σεω.:; 'τη:; προσο Ζω:; οεν ουνe;:νται. ν ΟΩΤ{;ΤΖ ,εσουν Κίν6υ'.!!>ν 

πυρκ~x:αις των έγκαΤClσΤcXσεων των πρα.-rfJΡ[ων. 
δ) ΕΙς κτίριον ~ν6α. στ:;γ~ζε7αι σταθμι,ς αύ,oκιν-f;των, 

έφ' οσον Rf] εϊσ()~o; ~ έξοοος του στ-ΧΟμοσ xxt Ύ; εισΟ;)Ω,'; Χ(λ.ι 
έξοδος το\) πρα.τηρίου δεν εύρΙσκονται επl. τΥι::; α.ύ-6j,:; πλευρ~ς 
της άδο\). 

ε) ΕΙς Οέσ,;;ις ενθα υφίστανται εγχα.τ-α.σ-:Χσ:::ις με-;α. χρ~
σεω::; έσ-:[ας φλογος (ώς ~λεκτρc;συτ.{όn'Υ)σ~ς, οξυγονοκόλ
λησις, ΧρΥισις ξυλανθράκων) ότα'} ,,:0 κέντρc;'ι τω,} &'ν7λιων, 
τ:Χ φρεά",α. των δ::ξα:μ:νων "α.ι. Υι προβολ-η των στ<ιμΙωγ 
εξα.;;ρώσεως απΞχουν απόστασιν μεγα),l:ι.τέρα.ν τ-ων ,J5:κοσί 
(20) ' ",.... ~ , '" ι\ ι (~ \ f: ,f 

μετρ ων α.πο Πι::; εστιας" Ην α.ι εστια:t πιψος ευριliJΚov-

τχι tV70ς ΚΤLσμα;τος'J ~ ιΧπ6στασις αυτη ό(Jίζε-r(t~ εr.ς~ όtx. 
πέντε (15) μέψχ, μΖτ-ραται δε απο τΟ κt'Jτ?ον τω,) &v-rλι<-;)ν, 
~ψε:X7Ιων δεξαμΖνων και τ't;ς προβολΊ;ς των στομίων έζα=:
ρ(~σεως μέχρι των πλ'Υ)σΙΖστέρων σl];-ιz~ωΎ των ιΧνοιγμάτων 
CΙυ70υ «1Jc; 0υρων, παραΟι)ρων). Ή πρ:Jί>;τ6θεσι:; IΧ1.Jπι τΊjς 
&ποστάσεως των δέκα. πέντε (15) μέ:-ρωι δέν εI'ια~ ύπο
ΖρεωτικΊ; πρσκειμένου περι έστιων έστιατορίων, κλ!.βιfνων 
άρτοποιεΙων και λεβητοστα.σίων κεντρικων θερ;-ιάνσεων εφ' 
δσον αοται εΥ,ιαθΙστανται έν-:ος ιδιαιτέρου οια:μ:φίσμα:τος 
μ:η ~χονΤ:Jς &μεσον επικο;νωνΙχν μετα του προ του πρατη
ρίου χΝρο.υ εγκαταστci.σεως των &ντλ\ων κα.Ι ο:ξα:μενων 
κχυσ(μων. 

4. 'Επίσης, 'ή r:ΟΡ".Jσις χαl' ί.ε;ΤO'Jpγ:~ πρατ-ηρΙου fπι-:-ρέ
πε7α~ έφ' οcον τό κέ,)τρc'J '7~ζ 'ι"'1σϊaος 7ων αν-;λιω'l Yj ΤGU 
φρε:1.,[ου της δΞ:ξαμενΥις χα.")σΙμου ~ τη::; τ.;ρo[3oλΊj::; τοί> σ-:ο
μΙου .:-~ί) σ(Λλ~νo:; cζ~εF~ώσΖ(Ο~ τα:IJ":"Ί)ζ &πέxε~ προς πασα:ν 
κα7εόΟυνσιν απο του κτιρίου εχπcαδευτηρίου ~ κινϊjμα-:o
γρocφου απ6σ ;~σιν ,,:ουλχχισ-;ον ::;1:κοσι (20) μέτρφν. 

"A?Gpo'} 6. 

Τεχνικοl. οροι ΕΟρύσεως. Σ!ιΥcεσις μετ:Χ των ό~ν. 

1. 'ΕΠΙ7ρέπεται "~ χ'ψ~γηGις άδείας tδρύσεως ~L 'λει
τουργία.::; πρα.πιρίου με-:ιΧ μονΙμων :η φΙψ'Υ)των ιΧντλιων καυ
σίμων, έc/ δσον όφ(σταται 1όιωτικ~, προ του Πi10CτηΡίw 
.. " θ ,,, "", ' ~ , 
Τι οπισ εν τουτου εκτασις, οuνα.μεV'Yj να Χ?ΎjσιμΟΠΟL1jv,ι ω!: 

όδ6στρωμα προσπελάσεως κχι πρoσωρινΊjς σταθμεόσεως 
των προς &νεφοδιασμον αύτοχινήτων. 

2. Ή, δ:α των εφ' έξης ίόρυομένων ΠΡΧ7η;;ίων, παρox~ 
κα."Jσlμου εις GταΟμεuοντιΧ 0XTιίLO:,α. επι του xαπι.tστρΙ;)
μα.τος της προ αύτω'ι όδου ~ έπι του πεζοόρομίΟI1, 7OCUΤljς, 
), Ι , , \ .,\ f \ ~ , 

εχει ω::; συνεπειαν την πρσσωριγην Ίί oριστικ"ΗV οι:φocφεσιν 

,'ijc; &.1>είας λ:ιτουργί:χς. 

3. 'Επιτρέπεται Τι ίδρυσις και λειτουργία πρατηρίων εφ' 
c,crov τΟ κέντρον των άντλιων, τα: φρεάτια. των δεξα.μενων 
και -:α επιστόμια έξαερι~σεως άπΙχουν απόστασιν μεγOC
λυτέραν των τεσσαράκοντα ( 40) μέτρων &πο -rot ιίξονος' 
το;:; διαδρόμου δουλείας διελεύσεως εναερίων γραμμων μετoc
φορας -ηλεκτρικΊjς ενεργεία.ς τάσεως έξ~κoντα gξ χι.λιOC8ων 
(66.000) βόλτ και rί.νω. 

/i. ΕΙς ':"1ις πεΡLOχά.ς, εΙς &ς οεν ~xoυν έφαp[~aTην α.Ι περΙ 
πόλΖων πλ1jθυσμου rί.νω των ΠΙ'ιτε χιλιάδων (5.0α» κα
τοίκων διατάξεις τοσ πα.ρόντος, επιτρέπεται Τι ~δριισις χocι 
λειτουργία πρχτηρΙου μετ' &ντλιων έπι πεζοδρομΙο\) 8ι' 
άπoηι~σεως λωρίδος αυτου εΙς β&ρος ένας (1) μέτρου κιχ!. 
μΎjκoς όκτω (8) μέτρων ύπο την προυπόθεσιν οη το πλOCτος 
του πεζοορομίου εΙνα.ι Μο και "ημισυ (2,50) μέτρα. -rouXoc
χιστον. 

5. ΕΙς περΙπτ-ωσιν καθ' ην τΟ πλάτος το\) δι:.ιμορψωμένου 
-η προβλεπομtvου πεζοδρομΙου εινοιι ε1ς μεν τ1ις πόλΕις πι:η
θυσμου rί.νω των πέν';ε χιλι&δων (5.000) κα.τοίκων μεγα:λύ
τερον των πέντε (5) μέτρων, εΙς δε τας λοιπας περιοχας 
μεγα.λtJτερoν των τεσσάρων (4) μέτρων, έπιτρέπεηχι ~ Ι8ρυσις 
καΙ.. λειτουργΙα πρατηρίου δι' έσω,ερικΊjς &.ποτμψτως το\) 
πεζo~ρoμΙoυ δια το πΙραν των πέντε (5) :η τεσσιίρων (4) 
μέτρων άντιστοίχως, τμΊ;μα του πεζο8ρομίου. Ή ιΧπότμΥΙ
σις του πεζοδρομΙηυ κα.ι. "ή έν γένει χρ'ijσις αύτοϊ) λocμβιχνει 
Ζ(;Ψ'7.ν κχτ6πι'} &δ,,~:χς Τ(;)') άρμο3ίων προς το»το OCΡχων. 
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6. 'Επιφυλασσομένων των περι ι!5LOκτησίας κατ' 6ρ6φους 
~Lα.τά:ξεων, έπιτρέπετατ. ~ έγκα.τtXστασtς πρ~τηρ~oυ είς 
Ισόγεια ειαμερίσματσ.. πολυκσ..τοικιων έφ' i5croν ταυτα !5ια
ΙΜψφωθουν ώς όοοστρώματα: προσπελάσεως και ,)πο τους 
. κάτω θ ι περιορισμούς: 

α:) Να μΎj ,)φίστα:ντα:ι ανοίγμα:τα έπιτρέποντα την !5ια. 
ΤΟ'Jτων κάθο!50ν &τμων βενζίvης προς τυχον ,)φιστάμενον 
ύπ6γεLO'. χωρον. 

β) Να. μΎj ,)φίστανται ανοίγματα προς &πα:ντας τους περ~
βάλλοντας το npocTήPLoν χώρους και 

γ) Να. ,)φίστανται εις το υΨος της 6poφΊjς του πρατηρίου 
μόνιμον προστέγασμα (μαρκίζα) εις το μέγιστον έπιτρε
πόμενον πλά.τος. 

7. Ή εγκατάστασις και λειτουργία πρατηρίου !5ι' αντλίας 
πετρελαίου, έπιτρέπεται έφεξΊjς, τΊjς έγκαταστάσεως ταύτης 
ύποκειμέν'Yjς εις τα.ς !5ιατάξεις του πα:ρόντος και θεωρoυμέ~ 
ν'"ljς όμοίως ώς πρατηρίου. 

8. Κυρουνται τα. (}Jνο!5εύοντα το παρον σχεδιαγράμματα 
οιαμορφώσεως πρατηρίων συνταχθέντα ώς ,)ποδείγματα 
άπο αριθμον 1 εως 10, έφαρμοζόμενα ώς κάΤ(Gθ~ : 

α) ΜεσαΊ:α οίκ6πε!5α:. Ύπο!5εΙγματα -ενα (1) (tως τρία 
(3) : Δια πρατήρια !5ια:μορφούμενα έπ!. μεσαίων οικοπέδων 
χcφα.κτηριζομένων ώς τοιούτων κατα. τας δια.τάξεις το\) 
Γενικο\) Οικοδομικο\) Κανονισμου (ΓΟΚ). 

Εις ταυτα α.ίδια.στάσεις όρίζοντα.ι ώς επετ(n : Το μηχος 
τΊΊς επι του πεζοδρομίου οια.μορφουμέν'"ljς νΎjσϊooς, μετρο,J
μενο'l έπι της ρυμοτομικ-ης ,;,ρα.μμ1jς, εις εξ (6) μέτρα. του
λάχιστον δια. πρα.τηρια. έντο, πόλεων πλ'"ljθυσμΟυ α.νω των 
πέντε χιλιάδων (5.000) Χα:το[κων και πέν';"ε (5) μέτρlΧ δια. 
τα.ς λοιπας πεΡLOχάς, το οε υΨος τα.,Jτης απο 'ou κατα:στρώ
μocτος της b!5ou, (:)ς τουτο όρίζετα.ι ,)πο των ά;ρμοδίων ,)Π"η
ρεσιων. ΤΟ έγκιφσΙως προς τον &ξονα είσ600υ-έξόοου πλά
τος το;:; οδοστρώματος τέσσα:ρο,- (4) έως 6κτω (8) μέτρα. 
Λ" - - , ι" 'ξΙ" ' , , '''' .tH γωνιlΧι στροψης των εισοοων-ε οοων ως προς την 000 
οεν ύπε?βα:ίνουν τας 450. Ή απόστασις του πλ'"ljσιεστέρου 
σ'"IjμείOυ της ν'"ljσΊ:δος των ά.ντλιων και μ'Υ)χανισμων ά.έρος 
και υοατος άπο της ρυμοτομικ-ης γρα:μμ:ίjς καΙ άπο -;-ου κρα
σπέ!50υ 'ou πεζο!5ρομΙου 'ou κτιρίου, εις περίπτωσιν !5ιπλΊjς 
προσπελάσεως, έντος τ:fjς κυρία.ς έκτάσεως του πρα.τηρίου 

Ι ,., (3 50" λ ι , Ι·Τ ' Ι τρια: και 'ημισυ , ~ J μετρα: του αχιστον. 1 αποστασις 

των άντλιων απο του μέσου της εισ6δoυ-έξ';~oυ έπι της 
ρυμοτομικ-ης γρα.μμης πέντε (5) μέτρα: τουλάχιστον οιOC 
πρατηρια έντος π6λεων πλ'"ljθυσμου ocνω των πέντε χιλιά.Οων 
(5.000) κα.τοίκων και τέσσαρα (4) μέτρα. οια τας λοιπας 
περιοχάς. 

β) Γωνια:κα. 01κόπ:::δα 

α:α:) ')'ποδ;;:[γμα.τα τέσσαρχ (4) :και πέντε (5) : Δια. πρα-
ι Ι\' , , , ...., J δ" Ε' --

ΤΎJ?'.α: οια:μορφουμενα: επι γωνια:κων οικοπε ων. ις ταυ ,α 

α.ί δια.στιfσεις όρΙζονται G)::; ~πετocι : Το μ-ηκος της !5ιocμορ-, -~, ,t , .... (~.... " , ..., υ 
φΟ'Jμεν'"ljς γησ~υoς επι :::κατερocς των οοων, επι μεν τϊίς Ρ -
μΟΤΟΙJ.ΙΥ..Yjς γροιμμ'ijς είναι πέντε (5) μέτρα τούλάχιστον οια 
., "")' θ -" τα.ς περιπτωσεις πρα7YJριων εν-;~ς JtQ ,εων ΠΛη .υσμου oιν(~ 

τc7Jν πέντε χιλιά.'δων (5.000) :καΤGΙκων XOCL τέσσα:ρα: (4 J 
, "" λ' " '''~ - pασ~-!5ικΊi'" μετρα. οια τα.ς ΟΙΊτας π<=ρωχας, επι 0<: της Κ ι... ι" 

- , '(7) Ι 'λ Ι .., (5) Ι ρα ΎραμμΊις επ,α. μετρα του α.χιστον YJ π~ντε μετ 
, Ι Τ' r/1. ~ ... ~ ( ..... (ΙΥ (<> 
ανηστοιχως. ο υψος της νησιοο::;, ως τουτο οριι,εται υπ 

( ,.. ~I t .... Τ" ι '\"1= να των α.ΟΙΙΟσιων υΠΊJρεσιων. ο εγκα.ρσιως προς τον α.,Ο 
, ,,, •• , ν ,~ λ Ι ~ '~Ι , (4) ELcrOoQU - εζοοου π α:τος -;ου οc()/,πρωμα-;ος τεσσαρα: 

, 4 8 '\' Ι - - , '" εως όκτω (8) με·φα. ( - ). Λ.Ι γωνι.χι σΤΡOψΎjς των εισοοων -
\ \ t' \." ~\ t β' , ι α. έζ61)ων (~::; ποος ΤΤιν 000'1 οε') υπερ α.ινουν τα.ς τεσσα.ρα:κο'lτ 

~ ϊ ~ ( ,Ι ...., ) ~ ,\ .... ι 
πέντε !J.oLpIΧ:' (450). Η αποστασις των α.ντ ,ιων απο του με-
σου Ας εΙσ6δου - Ζξόδου έΠL τγ;ς ρυμοτομικης γραμμΊj::; 
πέντε (5) μέτρχ τούλάχιστον διcΧ -;α.Ζ πεΡΙΠΤ6}σει::;, πρατη: 
ΡΙων εντος π6λ:::ων πλ'"ljθυσμου oc'ιω των 5.000 κ:Χ.τοικων και 

, "" λ' , 'Η' Ι σ- σ'ς τέσσαρα (4 \ μετρα οια τα:ς οιπα.ς περωχας. απο ,α: • 
-ο;': Π)Tσιεσ~έooυ cY:IjiJeLOU τ1:ς νΎ1σϊ(;ος τ(;)ν άντ/.ι(;}'Ι ~ μΥιΥ'ανι-

Ι,. J oj 1 ~~ J Ί "'* ..... 

σ(Η';)'Ι αι')ο- Χ'xt uοοιτος α.πο τ7;::; νο'η7:;;ς γρiΧ(ψ.ΊΙ;, ΗΙ:; συν-
ϊ '? ,Ι ... · ~, ~ 

οεΟ'JG'η; τχ πληr;~έστ;φC(. προ; την γων Ι'1.ν Π'Υ)μει:Χ. επι των 
\ .... Ι ~ \ ~, .... 

ρυμoτeιμικ(;}ν γρχμμων εΙσό3O'J - ε:;ooeιυ κα.ιι ιχπο τσυ κρ:-
σπέοου τοσ ΠΖζοόρομΙο'J του κτ~pίΓ)υ zt; πzp!.πτωσl~\J σ~π):r,ς 

προσπελάσ:::ω::; έντος τΊjς X'JPLOΙ::; ΖκτάσΖως πρατηρίου τρία 
(3) μέτρα τoύλιfχιστoν. 
ββ) 'Υπόδειγμα: εξ (6) : ΕΙς το υπ6aε l.γμα τc.υτο το μΊjκoς 

της ν'"ljσ~'δος το;; πεζοaρομίου ,ou παραλλ~λoυ προς την τοια.ύ
την των άντλιων, έπι μεν τΤις ρυμoτoμικΎjς γραμμ-ης εΤνα.ι 
δέκα (10) μέτρα τούλάχιστον δια τας περιπτώσεις πρατη
ρΙων έ',ιτός πόλ:::ων πλ'"ljθυσμΟυ α.νω των πέν-;ε xιλιιf3ων 
(5.000) κατοΙκων κα.ι 6ΚΤ6) (8) μέτρα δια. τα.ς λοιπας πε
ριοχάς, επt !5ε της κρασπεδικη; γρα.μμΊjς Μ>δεκα. (12) μέτρα. 
τούλάχιστον ~ εννέα (9) μέτρα ιΧ'Ιτιστοίχως. ΤΟ έγκαρσίως 
προς τον αξονα της εισόaOυ - έξόδου πλάτος του όοοστρώ
μ:Χ.τος τέσσαρα (4) ~ως 6Κ-:-6) (8) μέτρα. (4-8 μ.). 
Ή ά.π6σ:-α.σις των αντλι(;}ν απο -:-ου μέσου της εΙσ600υ 

έξ6aου tnt τΊj; ρυμοτομικης γραμμΊjς εζ (6) μέτρα τούλά
χι στον δια. τΟις π::ριπτώσεΙζ πρα:Τ'"IjρΙων έντος π6λεων πλη
θυσμοu. α.νω των πέvτε χιλ,ά!5ων (5.000) κχτοίκων και πέντε 
(5) μέτρα ~M τας ),.')ιπα.ς π:ψιοχάς. 

Ή ιΧπ6σ-:-ασις ":JiJ πλ'"ljσιεστέρου G'"Ij:..ιεtΟυ της ν'"ljσi:δος 
των ιΧντλ,.ων ~ μ'"ljχανισμ('7>ν άέρος και uaατος άπο των ρυμο
τομ,κιΛν γρα.μμων και άπο Tou ΚΡασπέaου του πεζοορομΙου 
του κτιρΙου 'ou πρατηρΙου τρΙα και ~μισυ (3,50) μέτρα το')
λάχιστον. 

γΥ) ')'πόaειγμα έπτα. (7): ΕΙ; το υπ60ειγμα τουτο το 
μηκος της ν'"ljσΊ:δος 'ou πεζοορομίου 'ou πα.ραλλ~λoυ προς 
την V'"ljaLaoc των άντλιων έπι μεν της ρυμοτομικ1jς γραμμ·ης 
ε!να, οέκα (10) μέτρα τούλάχιστον δια. τα.ς περιπ-:-ώσεις 
πρα.τηρίων έντος πόλεων πληθυσμο\) ανω των πέντε χιλιά
δων (5.000) κατοίκων και 6κτω (8) μέτρα. δια. τιχς λο,πας 
π:ριοχάς, έπι ae: της κρχσπεοικης Ύραμμη; 8ώοεκα (12) 
μέτρα. τούλάχιστον η έννέα (9) ά.ντιστοίχως. Το έγκαρσΙως 
προ; '70'1 &ξονα. τΊjς z1cr6aou πl.ά.τος του fJΟοστρώμα.τος 
τέσσα.ρα. (4) εω; 6κτω (8) μέτρα (4-8μ.) τΤις 8ε εξόaου 
εξ (6) εως οκτω (8) μέτρα (6-8 )μ. Ή άπ6σΤα.Gις των 
ά.'Ιτλιω,ι ιΧπο του μέσου τΊj::; είσ61)0!) - έξ6δου έπι τΊjς ρυμο
τoμικΊjς γραμμ-ης πέντε και ~μισυ (5,50) μέτρα τούι.άχιστον 
8ια. τα.ς πcριπτt~σεις πρατηρίων έντος πόλεων πλ'"ljθυσμοi) 
α.νω των πέντε χιλιάδων (5.000) κα.-;eιΙκων και τέσσα.ρα και 
~μισυ (4,50) μέτρα. οια τας λ:Jιπα:ς π:ριοχάς. Ή &π6στασις 
του πλ'"ljσι:::στέΡου σημεΙου 'Τις V'ησi:aος των &ντλιων Υ; των 
μ·ηχα.νισμων &έρος και uδατος άπο της νoψΊjς γραμμΎjς της 
συνδεούσ'ηζ τα πλησιέστερα προς τ~ν γωνΙα.ν σ'Yjμεϊα. των 
ρυμοτομικω'l γραμμων της εΙσ6δου - έξ6δου καΙ. ά:πο του 
κοασπέδου ΤΩ\) πεζοaρομΙου 'ou κτιρίου του ΠΡOC7YJρίου εΙς 
π~oΙπτωσιν !5ιπλΊjς προσπελά.σεως τρία (3) μέτρα καΙ τρΙα 

\ Ι (950)' 'λ' , Ι χ:χ.ι -ημισυ v, μετρα. του αχιστον αντιστοιχως. 

γ) 'Τπ6δειγμα 6κτω (8): Δια. πρατήρια. λοιπων περιο
χων (6ια. πόλε ι; πλΎJ()υσμοu χ&τω των πέντε χιλιιfδων 
• )"'" r ~ , " (5.000) :κα-;οΙκω'l , οιαμορ-:ρ::>υμενα επι πε"οορομιων, εφ 
οσον το πλχτος ,f,U πεζοδρσμtV!j εΤ'Ια.ι τούλάχιστον Μο και 

2 5 '''' λ Ι 
- '" ι ϊ ' -~!J.tσU ( ,. Ο) μ. το οε π α,ος του οιπστρωμ:Χ.τος ε ναι του-

, Ι (5)' Ι." .- '" , "Υ λ:Χχιστι:.ν πε';τε με-;ρα. i.'..ις τοl)το αι ΟΙOCf1-:-ασ:ις ορι-,ον-
'" Ί"" '" ... 1\)" , ,Ι -;αι ω::; επε,αι: ο μΎΙκος ΤΎΙς νεας οι α.ποτμ'"ljσεως εμπρο-

σθ:ν "ou πραΤ'Υ)ρΙου 8ια.μ:Jρψουμέν'"ljς κρασπεδικΊjς γρocμμΊjς 
, , ι\ 1" .... - , 

οκτω (8) μέτοoc τουι.χχισπν. ΗΙ γω';ιocι στροφΥ.ζ ,ιις απο-
τμ1:σεως -;-Zσσ~ράΧQντα πέ'.ι-;-ε (450) μοίραι. ΤΟ βOCθος τΊjς 

ι " - Υ" , "(1) έ 'λ' ά.Πf)τμrισεως επι -:-0') π::;"Οόρvμιου εν . μ -:-?O'l του α.χιστον. 

a) 'Υπ60ειγμα έ."Ιέ:χ. (Π) : Δια. πρατήρια. aιαμορφο')μ:::να 
" Υ ~, \, ,t1 , 

δι' έσ(:),,;εοα'Γ.ς αΠf)τμ'"ljσ:cω:; πεl,οορ')μιrJ'J και εφ σσO'l το 
, ι ζ , , , , ι, '\ Ο - " 

πλάτος το;; πι;; oδρou.ιoυ ε\ς μεν τας ΠΟί·ε\ς Πί'.'"Ij υσμου ανω 
των πέντε χι),ι&.3ων '(5.000) κατσίκων ΖΙναι ισον ~ μεγαλύ
Τ~.'jον' ~ω"\1 j~·f-;~$ (5) VJi-=-?ω'J_ εtς a·έ, ~~; /"0";;&; ϊ.ε?~oz,*ς 

, , (41' ,~, ... , 
'{~oν ~ με"'(~λ~τzρoν των -;Ζ':ϊ1:tρω') ,::λ~-;ρω") το ~ε ;;Λ~ΤO; 
το5 ό~ιQ:r-;::;ώrΙJ2-;Cις εI'/~~ 'tοuλrt~jΤv'; &ξ ('6) ,μ'έτρ:χ Χλ~ -;:εν·τ,;' 
(?;) 'fi,~;~ ::''ι_,:;τοΙΖ,ω'- Ιί~ ,:i: ;;c:ι.τr.tc:χ τ:ι.::ίτ:ι. αί a:~HIX-

v 'ι-- 101",,'" .... 10. "~,,- "Ο ι t , i 

~ , ~ I'f "Τ"'.... - V """'Τ"c:ω'" τ;;'''' ε-ι σε~ς ορζο'ιτ:ι.\ ως επ~τ:χl.: J.'Q'i:tIY.o; της WIU> ν",'w " .ι'> ι •• 

ΤOJ~ πsΥ Q30c,'J.[Cι':>. a~Χι~ΟΡΥΟJl:.ιένYl; ΤΡ~ϊ;ε~οs:30C; ν-ηϊ~~O~ με--
ι ..., ι,', _ Ι ~ ι" • _ '.. ' ,., f _ }:."." Ο;" -ε Υ 0-

ttO~:J.:;'IOV ZΠ~ της π::χ;ι:ι.λΙ .. ΥΊλΟ'J ι .. ?Οτι το _Υ~..;~jι .. εJh',Jl. ,: ~ ι ... '9. 

~'v'J.;r;.'.) -ή~ ά~,v::ί "'Χ')'λή- i;-~z~~:r'r.; (τη;; ;:χc:ι.λλrll,ο:.ι) 1%;\0 
"'Ι"" ,. \t ,,",, J ~ ~ \'" ι·, j': .... ,~; Ι, ι.. :'λ .<1.. t - ,,~~'\. 
",'j'j ϊ.-:χ---,η'J :Χ-Ο1ΤΧο"Ι 'j':;' 'J"I τ:ι.ς ... ol,~:ς .. 'Ι)'",:11;ι.οl.t (/.'1"" 

-;;ων ;έ';~';' ;ι) ιdδων (·~).O()O)· ·~:ι.τσΙΛ.C'J'i τ')?;λ&/.ιστον πέντε 
(;) μέτρα: δ~Χ o~ τχς λo\πX~ π:;:ριeιχ3:ς τέσσχρα (4) μέτρcι, 
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e!voct ~ξ (6) μέτρα: τοΌλάχιστον ~ια πρα:τηρια: εντος πόλεων 
πλ'1)6υσμου rJ.νω των πέντε χι).ιά~ων (5.000) κα:τοΙκων κα:Ι 
πέντε (5) μέτρα: ~ια τας λοιπας πεΡLOχας, το ~ε 15ψος τα:ύτης 
ιΧπο του κα:τα:στρώμα:τος της δ~oυ, ώς τουτο δρΙζετα:ι ύπο 
των OCρμ03Ιων υπηρεσιων. Το έγκα:ρσΙως προς τον rJ.ξονα: 
εΙσό~oυ -έξό~oυ πλάτος του δ30στρώμα:τος τέσσα:ρα: (4) 
μέτρα: gως οκτω (8) μέτρα:. ΑΙ γωνΙα:ι στροφ-ης των είσό~ων
εξό~ων ώς προς την δ~oν 3εν ύπερβα:Ινουν τας 450. Ή ιΧπό
στα:σις του πλησιεσ-rέρoυ σημεΙου της νησ'ϊ30ς των ιΧντλιων 
.~ μηχα:νισμων ιΧέρος κα:Ι 153α.τος ιΧπο της μικρcxς βάσεως 
τΊjς τρα.πεζoει~oυς νησ'ϊ~oς κα.ι ιΧπο του κρα:σπέ30υ του πε
ζ03ρομΙου του κτηρΙου του πρα.τηρΙου εΙς περΙπτωσιν ~ιπλης 
προσπελάσεως εντος της κυρΙα.ς εκτάσεως του πρα.τηρΙου 
τρΙoc κocι ήμισυ (3,50) μέτρα. τουλάχιστον. Ή ιΧπόστα.σις 
των &ντλιων ιΧπο του μέσου εισόΟΟυ -έξό30υ επι της πα.ρα.λ
λ~λoυ προς τΟ κράσπε30ν γρα:μμης, 1JΤις δρΙζετα:ι κα.τ' 
έπέκτα:σιν της μικρiXς πλευρiXς της τρα.πεζοει30υς νησί:30ς 
πέντε (5) μέτρα: τουλάχιστον ~ια πρα.τηρια. εντος πόλεων 
πληθυσμου rJ.νω των πέντε χιλιιΧ3ων (5.000) κα.τοΙκων 
κα:Ι τέσσα:ρα. (4) μέτρα. ~ια τας λοιπα:ς περιoχ~ς. 

ε) 'Yπό~ειγμα: 3έκα. 
α:ί έλάχιστοι ιΧποστά.σεις 
στα.υρώσεων δ3ων : 

(1 Ο) : Κα.θορΙζοντα.ι ώς gπετα.ι 
μη γωνια:κων πρα:τηρΙων ιΧπο 3ια:-

α:α.) Δια τας περιπτώσεις έφα:ρμοΥης των σχε~ια:γρα.μ
μάτων l.voc (1), 3ύο (2), τρΙα. (3) κα.Ι έννέα: (9) : Ή ιΧπό
στα:σις μετα.ξό του πλησιεστέρου προς την ~ια.στα:ύρωσιν 
σημεΙου της εΙσό30υ 11 έξό30υ, κεψένου επι της ρυμοτο
μικης γρα.μμης, &πο του σημείου τομης των ρυμοτομικων 
γρα.μμων, όρΙζετα.ι πέντε (5) μέτρα., ~ια τα πρlΧτηρια. έντος 
πόλεων πληθυσμου &.νω των πέντε χιλιά3ων (5.000) κα.
τοΙκων κα.Ι τέσσα.ρα: (4) μέτρα. 3ια τας λοιπα:ς περιοχας. 
Ή &πόστα:σις του πλησιεστέρου σημεΙου προς ~ια.στα.ύ
ρωσιν της εΙσό~oυ ~ εξό~oυ κειμένου έπΙ της κρα.σπε~ικης 
γρocμμης ιΧπο του σημεΙου τομης της ρυμοτομικης γρα.μμης 
κα.!. της &ντιθέτου κρα.σπε~ικης τοια.ύτης, δρΙζετα.ι εις τέσ
σα.ρα: (4) μέτρα. τουλάχιστον 3ια τας περιπτώσεις πρα.τη
ρΙων έντος πόλεων πληθυσμου &.νω των πέντε χιλιά3ων 
(5.000) κα.τοΙκων κιχ!. τρΙα. (3) μέτρα. ~ια: τας λοιπας πε
ριοχας. 

ββ) Δια την έφα.ρμΟy1Jν του σχ.ε8ιocγράμμα.τος όκτω (8) 
QρΙζετα.ι ελocχΙστη &πόστα.σις του σημεΙου τομης της ρυ.:: 
μoτoμικΊjς γρα:μμΊjς κα.ι κρα:σπε3ικΊjς τοιocύτης OCπο του 
πλησιεστέρου σημείου &πoτμ~σεως επι της κρα.σπε8ικΊjς 
γρα.μμΊjς τρία. (3) μέτρα.. 

ΎΥ) ΕΙς περιπτώσεις κα.θ' άς .η πα.ριΧπλευρος δ30ς τυγχά
νει ιΧ3ια.μόρφωτος 3ύνocτα.ι νά; εφα.ρμόζωντocι ιΧνα.λ6γως τα 
ύπο8εf.γμocτoc gvoc (1), 8ύο (2), τρίoc (3), κα./. όκτω (8). 
Μετα την ~Mνoιξιν της δ30υ ύΠOχρεωτLκη κocθΙστα.τocι .η 
8ια.μόρφωσις του πρα.τηρΙου με τας έλα.χΙστocς &.ποστιΧσεις 
Η' κlΧl Η του υπο3εΙγμα:τος ~έκα. (10). 

9. 'Εκ των έν τοί:ς ώς &νω σχε3Ιοις έμφOCLνομένων, .η 
θέσις του κτιρΙου του πρα.τηρΙου ώς xocloή θέσις κα.Ι δ ιΧρι
θμος των 3υνα.μένων έπΙ της 3ια.τιθεμένης κ\)ρΙα:ς εκτάσεως 
(δριζομένης ύπο των σημεΙων Α, Β, Γ, κα./. Δ) να τοπο
θετηθουν νησΙ~ων ιΧντλιων κα.υσΙμων εΤνα:ι έν~εικτικα.Ι 
Αί νησί:3α:ι 8εν 3ύνα.ντα.ι να: έγκα:θΙστα.ντα.ι προ κα.τα.στημιΧτων 
μη συνα.φων προς το πρα.τηριον. Εις περιπτώσεις κα:θ' &ς 
όλόκληρος -η ~κτα.σις ~ια.τωετα:ι ~ια: την χρησιν του πρα:τηρΙου 
(υπ03εΙγμα.τα. 3 κα.ι 6) OCπα.ρα.ιτητως υφΙστα:τα.ι πέριξ 
του κτιρΙου του πρα.τηρΙου πεζo~ρoμΙoυ πλάτους εβ~oμ~
κοντα. πέντε εκα.τοστων του μέτρου (0,75μ.) τουλάχιστον. 
Ή κλΙσις του 3α.πέ30υ στocθμεύσεως των ιΧνεφοΟια.ζομένων 
3ια: κα.υσΙμων α:Ότoκιν~των, προς πCXσα.ν κα:τεύθυνσιν, ~E:ν 
ύπερβα.Ινει το επτα: το'ϊς εκα.τΟν (7%). 

10. Εις περΙπτωσιν πολυγωνικων ~ια.μπερων κ.λ.π. οι
κοπέ3ων προοριζομένων 3ι' ~3ρυσιν πρα.τηρΙων, εφ' ων κα.
θΙστα.τα.ι &νέφικτος.η ιΧκριβης εφα.ρμΟy1J των έγκεκρψ.έvων 
σχε8ια.γρα.μμάτων εΤνα.ι ~υνα.τη .η ~ια:μ6ρφωσις των προ
σπελά.σεων κα.ι των χώρων στα.θμεύσεως των πρα:τηρΙων 
3ια συνΟυα.σμου των έγκεκρψένων ύπο του πα:ρ6ντος σχε
~ια.γρα.μμάτων τηρουμένων των έλα.χΙστων ιΧποστάσεων. 

11. Elς περιπτώσεις κα.θ' άς εις προτεινομένα.ς ~ι' t~pu
σιν πρα.τηρΙων θέσεις υφΙστα.ντα.ι 11 προβλέποντα:ι ύποχρεω-

\ ".... 6ψ " ,~ \ , 
τLκα.ι επι των προσ εων α:κινητων πα.ροσιοι στοα.ι εφα:ρ-

μόζοντα.ι τα: α.Ότα: Uπ08εf.γμα:τα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 κα.ι 10 
λα.μβα.νομένης ώς oικo~oμικΊjς γρα.μμΊjς της ~ια.χωριστικΊjς 
γρα.μμης του ύπο την στοα:ν 3ημοσf.ου χώρου κα.ι του ι~ιω-- , 
τLΚOυ τοιουτου. 

12 'Ε" ,"', "'" 'θέ . α.ν εις προτεινομενα.ς σΙ ιορυσιν πρα.τηριων σεις 

3εν qouv 8ια.μορφωθεί: εισέτL πεζο8ρόμιoc ουτε κα.ι όρΙζετα:ι 
το πλάτος α.Ότων, τούτου βα.εβα.ιουμένου ύπο τΊjς ά.ρμο~f.α.ς 
ocρχης οια την Οια.μόρφωσιν του πρα.τηρΙου, έφα.ρμόζοντα.ι 
τα έγκεκρψένα: σχε3ια:γράμμα:τα., ώς τα.υτα. προκύπτουν 
με πλocτος πεζο3ρομΙου μΊ)8ενικόν. 
Ε' , "" θ' d """ -ις περιπτωσε~ς οε κα; α:ς οεν εινα.ι σα.φως κα:θωρισμένη 

-ή ρυμοτομικη γρα.μμη, α:{)τη 8έον {)πως κα:θορΙζητα.ι κα.τα 
τα:ς κειμένα.ς 8ια.τάξεις ύπο τΊjς πολε030μικης ιΧρχης. 

13. Μετα:τόπισις &ντλιων η 3εξα.μενων λειτουργουντος 
πρα.τηρΙου έπιτρέπετα;ι μόνον κα.τ6π~ν έγκρΙσεως της ά.ρμο-
8Ια;ς δπηρεσf.α.ς, έκ3ι30μένης &νευ ετέρα.ς 3ια:3ικα.σΙα.ς τ?j 
ύποβολη των εν &ρθρω 17 πα.ρ. 4 περΙπτ. α.' β' γ' κα.ι 3' 
3ικα.~oλoyητικων. Δια: την ιΧντικα:τάστα.σιν των ιΧντλ~ων .η 
3εξα:μενων εΙς την α.Ότην θέσιν 3εν &πα.ιτε'ϊτα.ι έγκρισις 
της ύπηρεσΙα.ς έαν oct τοποθετούμενα:ι &ντλΙα.ι η 3εξlχμενα.Ι 
πληρουν 'touc" όρους του πα:ρ6ντος. 

14. Εις γωνια;κα πρα.τηρια; (υπο3εΙγμα:τα. 4 5 6 κα.ι 7) 
, β.!Λλ ", -, ! ' , 
επι α.Λ ετα.ι κα;τα. την κρισιν της υΠ1)ρεσ~α.ς, ιΧνlΧλόγως των 

συνθ'1jκων τΊjς περιοχης -η κα;τα.σκευη τοίχου (στηθα.'ϊον) 
15ψο,:ις τουλάχιστον 50 Cm επι της ρυμοτομικης Ίj οΙκοοο
μικης γρμμΊjς κα.Ι κα.θ' όλον τό μΊjκoς των ύπο στοιχε'ϊα: Ζ' 
κα.Ι Ζ' 3ια.στιΧσεων. 
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'Άρθρον 7. 

Etcr08o.:; 'Έξοοος 

1. ΤΟ όΜστρωμα: προσπελιΧσεως ( εrσοοος-εξοοος κιχΙ 
επιφάνεια σταθμεόσεως προ της νησ'i:οος) επιστρώνεται οι' 
OCσφαλτοστρώσεως .η έτέρας &νηOλ~σθηΤLΚΎjς έπιστρώσεως. 

2. Ό υποβιβασμος της κατα: τα.ς είσ600υς έξ600υς στά
θμης του πεζοορομίου συvτελε'i:ται κα:τ6πιν OCοείιχς της 
άρμοοίας ocpχΎjς κΙΧθοριζοόσης το βάθος τοσ υποβιβιχσμοσ, 
σιχφως 8ιιxκρινoμtvoυ κιχΙ όμιχλως καtτά. τά.ι:; «κpαtΙαtς θt<πις 
έπιτυγχανομένου. 

3. ΤΟ έγκα:ρσίως προς τον &ξονα: ~εσ600υ έξ600υ πλά
τος του δοοστρώμα:τος κυμαίνετιχι μεταξύ τεσσάρων (4) 
ΚΙΧΙ όκτω (8) μέτρων. 

4. ΤΟ δ06στρωμα προσπελάσεως ποφουσιάζει τάς κα:
ταλλήλους ,κλίσεις ιχ!τινες μέσ<ι> είοικων όχετων έπιτρέ
πουν την ocπιxγωγ~ν των όμβρίων υ8άτων. 

'Άρθρον 8. 

Nησtς ιΧντλιων 

1. 'lπoχpεωτικ~ κα-θίστα-τα-ι ~ έπ!. νησίοων τοπο
θέτησις των ιΧντλιων. ΟΙ συνα:φε'i:ς προς πα:ρoχ~ν 
Μα-τος κιχΙ OCέρος μηχα:νισμοί .η εγκα:ταστάσεις τοποθετωνται 
εrτε έπ1. των αύτων μετα. των ιΧντλιων ν'Υ)σίοων, εrτε έπΙ 
έτέρων τοιοότων. 

2. ΤΟ έλάχιστον έπιτρεπ6μενον πλάτος της νησίοοι:; 
είναι gvoc (1) μέτρον το μέγιστον OCπο του δοοστρώ
μιχτος σταθμεόσεως i5ψος τα-ότης οέκα πέντε έκα-τοστα. του 
μέτρου ( 0,15 μ.) το οε μΎjκoς τα-ότης Μνα-τα:ι να: ποικί
λη ιΧναλ6γως προς κα-λυτέρα-ν έξυπηρέτησιν. 

3. 'Η θέσις κα!. ~ Οιά.τα-ξις των νφίοων ρυθμίζετα-ι 
ιΧναλ6γως ΚαΙ επι crxoni}> της καλυτέρα-ι:; έξυΠ'Υ)ρετησεως 
τΊjς εΥκατα-στάσεως ιΧπο λειτoυpγικΎjς ιΧπ6ψεως, είναι οε 
αi5τη σόμφωνος με τα:ς οιατάξεις τοσ ΓΟΚ κιχ, τοσ ιΧπο 
21 Αύγοόστου 1975 Π. Δ/τος «περΙ της τοποθετησεωι:; 
οεξα-μενων υγρων καJσίμων κλπ. υπο τOCι:; παροοίους στοOCς 
καΙ προκήπιιχ ΦΕΚ 206/Δ/12.9.1975 

4. Έπ1. της 'JYjcr'i:ooc; ε!να-ι oυνα-τ~ ~ i5παρξις των κα-λυμ
μάτων των φρεα-τίων έπιθεωp~σεως των υπογείων οεξα-μενων 
κα-υσίμων. 

5. 'Η νησΙ; των ιΧντλιων Μνατα-ι να: κα-λόπτεται οια: 
, '6' ί ,. .!.t- , -στεγαστρου αναλ γου εμφσ.ν σεως και κα-τοπιν α;οειας της 

άρμοοία-ς υπηρεσία-ς της ΠολεοΟομία-ς. 

6. Ή επίστρωσις των ν'Υ)σίοων ε!ναι ιXντιoλισθψικ~ 

"Αρθρον 9. 

Κτίριον. 

1. ΤΟ κτίσμα.η οια:μέρισμα: του πρατηρίου εχει εσωτερικ~ν 
ώφέλιμον έπιφάνεια:ν otκα, τετρα:γωνικα μέτρα (10 τ.μ.) 
τουλάχιστον, μη έξεταζομένου του πλάτους της προσ6ψεως. 
Ή επιφάνεια, αi5τη 8όνατα:ι να: μειωθη εφ' δσον υφίστα-τα:ι 
ιXvτίστoιχoς ιΧναπλήρωσίς της υπΟ έτέρου χώρου έξυπηρε
τoυvτoς το πρατηριον οια: της εν αύτi}> έναπο&ηκεόσεως 
έλα,ίων, ηλμάτων κα:Ι συνα:φων προς τούς σκοπούς του 
πρα-τηρίου ε10ων. 

2. ΤΟ κτίριον του πρατηρίου ΧΡ'Υ)σιμοποιε'i:ται ιΧποκλει
σηκως ώς γρα:φε'i:ον καΙ ώς κα:τάστημα: οια: την πώλησιν 
όρυκτελαίων κα:Ι. συναφων προς τα: α:ύτοκΙνητα καΙ την 
δοήΎ'Υ)σιν αύτων ε10ων, ιΧπαγορευομέν'Υ)ς της χρήσεως 
τοότου ώς κα:τα,στημα:τος πωλήσεως &λλων είοων, έπί. 
ποινη πρoσωρινΎjς .η δριστικΎjς OCφα:ψέσεως της ιΧοεία,ς λει
τουργίας του πρατηρίου. • Απα:γορεόετα-ι .η μέσιρ θόρα:ς 
.η έτέρου &νοίγμα,τος έπικοινωνία τοσ οιαμερίσματος τοσ 
πρα,τηρίοιι προς έτέροιις χώρους μη έξιιπηρετουντος αύτην 

"f \ 1 \'-
ταότ'Yjν την εΥκατα,στασιν και τον σκοπον α,ιιτοιι. 

3. Ή θέσις του κτιρίου είναι τοιαότη &στε να: έξιι
πηρετητιχ.ι πλήρως ό σκοπος της εΥκιχ.ταστάσεως πιχ.ριχ.λλήλως 
οε να: μη υφίστιχ.τ:αι αGτη OCπο του ΓΟΚ.η συνα:φων έν 
ισχυ·, Οιοιτάξεων. 

4. ΤΔ: κτ(ριιχ. των πρατηρίων υγρων κοιυσίμων πλ'ηροuν 
γενικως τούς ύπο των σχετικων οΙκοοομικων κα-νονισμων 
προβλεπομένοιις τεχνικούς δρους, ~ οε ιΧρχιτεκτονικη έμφά
ν~σις α,ύτων είνιχι GtρτΙιχ. κιχ!. σύμφωνος προς το περιβάλλον. 
Tιk κτίρια, ταστιχ ~χoυν όρoφ~ν, OOCπεοοι κιχΙ ΤΟΙΧΟΠΟLt~ !ξ 
ύλικοίϊ Gtκοιόστου Gtπαγορευομένης της ύπocρξεωι; oιιxχωρ~
σμιίτων ξυλΙν'Υ)ς κα-τιxσκευΎjς. ΕΙς τα κτΙριιχ. των πριχτηρ!ων 
ύφΙστoιvτoιι &νοΙγμοιτιχ 8ια. τον έπιχ.ρκη Gtερισμον Tou χώροu 
αύτων. Είνα,ι ουνατη ~ χρΎjσις μεταλλικων περιπτέρcι)ν «ρτΙιχ.ι; 
κoιτιxσκευΎjς κιχΙ έμφοινίσεως προς έγκοιτocστοισιν πριχτηρ(
ου. 

5. Έν τω πριχτηρΙιρ υφίστιχτιχι εΙ8ικον οιοιμέρισμ:χ υγιεινΎjι; 
περιλοιμβ&.νον ιΧποχωΡ'!Jτηριον καΙ νιπτηριχς, του ιΧριθμοσ 
τουτων έξοιρτωμένοιι έκ το13 μεγέθους της εΥκοιτιχ.στά
σεωι;. 

6. • Η ήλεκτρικη έγκα-τιίστασις το13 κτφΙοιι τοα πριχ.
τηρίου ε!ναι έξ δλoκλ~ρoυ στεγιxν~ σόμφωνος 8ε προς 
τοuς έν tσxut κιχνονισμοuς ήλεκτρικων έΥκοιτιχστιίσεων. 
• Εντος τοσ πριχτηρΙου ύφΙστοιτιχι κιβώτιον φαρμcXκων πρώτων 
βΟ'Υ)θειων. 

'Άρθρον 10. 

Ύπ6γειαι 8εξοιμενοιί κοιυσΙμων 

1. ΑΙ έξυπηρετο13σαι τ-ην έγκοιτιίστασιν υπ6γειοι οε
ξα-μενα1. ένιχ.ποθ'Υ)κεόσεως κιχ.υσίμων κιχ.ί τα. μετ οιύτων 
συνδε6μενα στοιχε'i:οι πληρρ13ν _ol)c; κιίτωθι lSρους: 

α) ΕΙς lS, τι «φoρ~ τ,χς λεπτομερείοιι:; κιxτιxσκευΎjς των 
ώς &νω δεξοιμενων τηρωνται τα: άκ6λουθιχ: 

αιχ.) ΑUτιχ.ι ε!να:ι σιοηριχί κυκλικ'ηι; ~ έλλειπτικΎjς 8ιιχ
τoμΎjς &πιχ.γορευομένης της χρήσεως 8εξιχμενων έξ έπιπcl)ων 

J. ~. , ι .,\,.!. , 
τοιχωμα;των της uποχρεωσεωι; τιχ.υτης μ,ι α;πιχριχ.ιτητου 

OLOC τ-ην πρoσoιρμo~ν λειτουργουντος πριχτηρίου προ της 
έκ06σεως το13 Α. Ν. 77/67 «περί ~ρσεως «ποιγορεόσεως 
ΧΟΡ'!Jγήσεως &οειων έΥκαταστάσεο)ς &.ντλιων οιΙΧθέσεωι; 
υγρων καυσίμων κοιί πριχ.τηρΙων κοιΙ εΙς σταθμοuς ιχ.ύτοκι
νήτων» 

ββ) 'Άποιντα τα: στοιχε'{;α αύτων έν γένει συνοέοντιχι 
προς &λλ'Υ)λα μέσιρ ήλεΚΤΡOσυγΚl)λλ·~σεως συντελoυμtν'Y)ς 
συμφώνως προς τούς καν6να-ς της τέχν'Υ)ς, &.πιxγoρευoμέV"ης 
της χρ~σεως των οι' ήλώσεων Οεξιχμενων. ΤΟ μ6ν~μoν 
κάλυμμα της &νθρωποθυρΙοος προσαρμ6ζεται μέσ<ι> κοχλιων, 
&στε να: είνιχ.ι εύχερ-ης ~ cf.ποσυναρμολ6Υφις, προς έπι
θεώρφιν ταυτης. 

γΥ) ΤΟ έλclχιστoν πιίχος των σιοηρων τοιχωμιίτων 
όρίζεται «ναλ6γως της οιαμέτρου ώς κάτωθι: 

Διάμετρος 
(χιλιοστα:) 

Μέχρι -1750 
1751 -2000 
2001 -2500 
2501 - 2750 
2751 -2900 
2901 -3200 

Πάχος 
(χιλιοστα: ) 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

80) ΑΙ οεξα-μεναί φέρουν πινακΙοιον προσιχρμοζ6μενον 
επί του μονίμου κοιλόμμοιτος τοότων, εΙς Ι) &νοιγράφ'Υ)ται 
το έργοστάσιον κιχτιχ.σκευΥις, το ~τoς κατασκευΎjς, αΙ 
8ιαστocσεις κιχΙ ~ χωρητικότης ιχύτων. 

εε) Αuται έπαλεΙφονται έξωτερικως οι' OCντιοιΙΧβρωτικο13 
υλικο13 .η περιβάλλοντιχι οι' &oιαβριSχoυ μιχνΜιχ έμπεποτι
σμένοu &ναλ6γως έντος &ντιοια-βρωτικοu uλικοu προς προ
στασίαν των έκ των κινOUνων όξει8C:)σεως. 

β) Είι:; 8τι ocφορoc τα. crTotxe'i:et των σωληνC:)σεων των 
έξυπηρετουσων τα:ς οεξαμεν,χς Τ-fJρωνΤOCL τιΧ άκόλοιιθοι: 

ιχ.ιχ.) "Aπαvτες οΙ μετα. τ'ης i)εζοιμενΊjς συνοε6μενοι σωλ'Υινες 
e:lvoιt γαλβιχ:νισμένοι &πlχγορ:::υομέν-ης της χρ-ήσεωι; μιχ.όρων 
σωλήνων, οtτινες είναι έπιρρεπε'i:ς εΙς όξειΟώσειι;. 

ββ) τα: ΧΡ'Υ)σιμοποιουμενοι (i,ις aΤOLxe'i:IΧ συν8έσεωι; των 
σωλήνιι)ν έξα,ρτημοιτα είνιχι κoιλΎjς κα:τlχmcεuΊjι; ΚΙΧΙ ciρtστης 
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πo~ότητoς, &.παΥορεοομένΤις τ~ς χρ~σεως τούτων φερόντων 
πόρους. 
π) τα πώμα.τα. των σωλ~νων πληρώσεως κιχ!. μετρ~σεως 

... , 'Ι:' 'λ ,,'ι: .1.. στocθμ7Jς ειναι χατασκευασμενα ε", ορειχα κου η Ec, <Μ\ουμι-
1J.. ' _"'1 ι '\' f (λ - tf \, τ νΙου 'Ι έτέρου ανα.ιωΥων ωιοτητων υ ικου, ωστε να μ7J ε~ναι 

3υνατη ή πρόκλησις σπινθηρισμου έκ τυχον κρούσεως αύτων 
~ -- , \ '\ .l f: , , 

μετ' ωων σιοηρων στοιχειων και να. μ,ι υποκεινται εις 

3ια.βρώσεις συνεπεΙq. επι3ράσεωι; των στοιχείων τοίί καυ
σίμου. 

δδ) τα πώμocτα τα.υτoc, κοχλωυντocι επι. των &.ντιστοΙχων 
σωλ~νων μέσ~ κλειδος 1) προσocρμόζοντocι άεροσΤεΥως επι. 
τούτων μέσ~ μηχocνισμου ταχεΙας συνδέσεως, άΠOCΥορευο
μένης Πις κρούσεως δια σφύρocς 3ια την τοποθέτησιν 7j 
άψαίρεσίν των. . 

Υ) 'Ως προς την τοποθέτησιν των 3εξαμενων τηρωντocι 
7' OCκόλουθoc : 
αα) Αί εξυΠ1)ρετουσocι τας άντλίocς του πρocτηρίου 3εξoc

μενα!. τοποθετουνται ύΠΟΥείως εντος του ε3ιiφoυς κocι. εLς 
βάθος τοιουτον &στε το άνώτερον σημεΤον του κocλύμμOCΤOς 
τοϋ στομίου των να κεΤτocι τουλOCχιστον πεντήκοντoc έκocτοστα 
τοίί μέτρου (0,50μ.) ύπο την επιφOCνειocν του άνωθεν τocύτης 
κocτocστρώμocτος. 
ββ) Αύτη τοποθετεϊ:ται εξ όλoκλ~ρoυ εντος έτέρας 3εξocμε

νης έκ σκυρ03έμocτος &.νοικτης άνωθεν κocι. έ3ρocζομένης επι 
ι: θ ~- -, λ' "\ <οηρολι οαΨΥις παχους του ocχιστον τεσσocρocκοντoc εκατοστoc 

του μέτρου (0,40μ.) του έ3ρά.νου τούτου μ-η &.παιτουμένου 
εφ' 8σον ό πυθμ-ην τ'ης 3εξocμενης κocτασκευά.ζετocι έκ σκυ
ροΜμocτος ώπλισμένου, 3ι' άναλόΥου σι3ηρα.ς εσχάρocς. 
At πλευρoc!. Πις έκ σκυρο3έμocτος 3εξαμενης τocύτης έχουν 
πά.χος τουλάχιστον etxocrt έκocτοστα: του μέτρου (0,20μ.) 
1) 3έκα πέντε έκατοστα του μέτρου (0,15μ.) εΙς περΙπτωσιν 
κocτασκευ'ης έκ σκυρο3έμocτος άνωτέρocς άντοχης. ΈπΙ του 

θ 
ι ,~, , ( , , ,\ ~ 

πυ μενος ταuτης ουνocται να υπαρχουν τεσσαρες οπαι οιoc-

μέτρου "ptocxonoc έκατοστα του μέτρου (0,30μ.). Ή προς 
την οίκο30μικ-ην ypocμμ~ν του κτιρίου της έΥκατocστά.σεως 
εξωτερικ-η παρεια της έκ σκυρο3έμocτος 3εξocμεν-ης &.πέχει 
τουλOCχιστον ~νoc (1) μέτρον 7j πεντηκοντoc έκατοστα του 
μέτρου (0,50μ.) άναλόΥως της ύπOCρξεως 7j μ~ ύΠΟΥείου 
άντιστοίχως ύπο το πρocτηριον 3ια. τας περιπτώσεις μόνον 
κτιρίων με θεμέλιoc έκ λιθ030μης. 

π) Ό μετocξύ των παρειων της εκ σκυρο3έματος 3ε
ξαμεν'Yjς κα!. της σι3Υιρα.ς τοιΙΧύτης ελεύθερος χωρος πλάτους 
τουλά.χιστον 3έχιχ έκατοστων του μέτρου (0,10 μ.) πληρου
ται 3ια: ξΥιρας άμμου ό 3ε άνωθεν της 3εξιxμεν'Yjς χωρος μέχρι 
της επιφανείας του ε8ά.φους 3ια: χωμά.των έπιχρκως συμπιε-
ζ " ,~, _. ' 3' λ \ , 
ομενων εν miνexetq. οε Κ<Μ\υπτομενων ια π ακος εκ σκυ-

ροκονιά.ματος πάχους 3έκιχ πέντε έκιχτοστων του μέτρου 
(0,15) μέχρι της τελικΊjς επιφανεΙιχς. 

ΕΙς περιπτώσεις καθ' &ς είναι 3υνατη ~ 3ιέλευσις όχη
μάτων α.νωθεν της 3εξιχμεν-ης ~ εκ σκυροδέμιχτος δεξocμεν-η 
κΙΧλύπτετιχι μόνον δια: πλακος εξ όμοίου ύλικου ώπλισμένης 
κιχ!. ύπολΟΥιζομέν7Jς εΙς ψόρτισιν με συγκεντρωμένον φορτίον 
3έκα πέντε (15) τόννων τουλάχιστον. 

33) Αί πλευραr. της εκ σκυρ03έμocτος 3εξocμεν-ης κocr. 
τοϋ φρειχτίου ΙΧύτης (εξωτερικως) 3έον να: &.πέχουν των 
ε--ιτος τοϋ ε3ά.φους σωλ~νων &.ερίου ύ3ιχτος, άποχετεύσεως 
'ήλεκτρικων Καλω3ίων, κλπ. τουλά.χιστον etxocrL έκατοστων 
του μέτρου ( 0,20) μ~ έΠΙ7ρεπομένης της μετocθέσεως τούτων 
εΙ μ~ μόνον ύπα της άρμ03Ιocς Έτocιρείας. 

εε ) 'Άνωθεν των 3εξαμενων τούτων κocτιχσκευά.ζετocι 
φρεάτιον έκ σκυρ03έμιχτος έν-;:ος του όποΙου περικλείοντocι 
το στόμιον πληρώσεως καΙ τα: λοιπα: έξocρτημocτα της θυρΙ30ς 
έπιθεωρ~σεως της σι37Jρας 3εξocμενης κιχr. το όποί:ον κocλύ
πτεται διOC διπλων σι37JΡων ή χυτοσιδ7Jρων κocλυμμά.των 
&.πεχόντων άλλ~λων δέχιχ έκιχτοστων του μέτρου (0,10μ.) 
τοίί έξωτερικοϋ κocτα:σκευ-ης τοιαύτης li>crTE να ύποδέχετα:ι 
το βάρος 6περθεν 3ιερχομένων όΧ7Jμά.των, του 3ε έτέρου 
(έσωτερικου) &.σφσλιζομένου δια κλεLθpoυ άσφocλεΙας. 

, στστ) 'Η crt37Jpd: 3εξα.μενη έ8ράζετιχ:ι έπΙ 3ύο βάθρων 
εκ μπετον κιχ:τασκευιχ:ζομένων έπΙ του πυθμένος της έκ μπετον 

οεξαμενης πά.χους τουλάχιστον τρι&κοντoc έκocτοστων τοϋ 
μέτρου ( 0,30) έκά.στου 6.>πλισμένων άναλόΥως προς πα
ρα:λαβ~ν του άνιχλΟΥουντος έκ της πλ~poυς δεςocμενης φορ
τΙου. 

ζζ) 'Απα:Υορεύετα.ι ~ έγκα:τάστασις ύπογεΙου 3εξαμεν-ης 
,\ -, ,ι' έν μόν ν εντος του κτιριου πριχτηριου τα.υτης επιτρεπομ 'YJς ο 

εLς &κάλυπτον χωρον ή κά.τωθεν πεζοδρομίου συμφώνως 
προς τας Lσχυούσocς διατιΧξεις του ΓΟΚ ή ύπο την έπιφάνεια.ν 
ύφιστα.μένων ΠΡΟΚ7JπΙων ( πρασιων) συμφώνως προς τα:ς 
3ιατά.ξεις του άπο 21 ΑύΥούστου 1975 Π. Δ/τος «περ~ 
τοποθετησεως 3εξαμενων ύΥρων κιχ:υσΙμων κλπ. εΙς τα:ς 
πα.ροΟΙους στοOCς κoc!. πρoκ~πιoc ( ΦΕΚ 206/Δ/75) ΑΙ 
~ ,.. \ ~I \ θ - '\' , , 
οεςα.μενocι ουνανται νoc τοπο ετωντα:ι εντος ισΟΥειου εστε-

Υocσμένου ίοιωτικου χώρου ανοικτοϋ κατα: τας τρεί:ς τουλά.-
\ "β 'θ ' , (5)' " χιστον πλευρας και εις ιχ ος μεχρι πεντε μετρα α:πο 

της πρoβoλΎjς των άκρocΙων σημείων της περιμέτρου της 
, -, λ'ψ , 
οροψιις επικα υ εως τουτου. 

7J'YJ) ΤΟ έσωτερικον της σι3ηρας δεξα:μετης έξα.ερίζεται 
άπολύτως τούτου έπιτuyχocνoμένoυ μέσω σωλ-ηνος έξα:ε
ρισμου5στις είναι οιαμέτρου 1,1/2 τουλά.χιστον κατocλ~yει 
οέ, ανυψούμενος καΙ. ύποχρεωτικως έφα.πτόμενος έξωτερ-ικ-ης 

.... ι ~ , - ' '''' Ι: \ \ , 
παρειας τοιχου του κτιριου του πρocτηΡLOυ 'YJ υπΌ το στε-
Υαστρον των άντλιων, είς έλευθέριχ:ν κάτωθεν της στέy'1jς 
κιχ:1. μακρα:ν πά.σ'Υ)ς έστίocς σπινθ'1)ρισμου, έπιφά.νειιχν του 
άκρΙΧίου στομίου ιχοτου, προστατευομένου 3ια: μεταλλικου 
πλέΥμιχτος. 

θθ) Ή πρoσιx:ρμo~ ά;πιΧντων των σωλ~νων της σι37Jρας 
3εςαμεν'Yjς και. του μ7Jχocνισμου της άν-;:λία:ς, έχει άπόλυτον 
στεΥocνότητα εις τρόπον &στε να καθΙστατιχι &.3ύνατος πασα. 
έκφυ~ καυσΙμου, ~ 3ε πλ~ρωσις της 3εξιχ:μετης καΙ ~ τρο
φο36τησις των όΧ7Jμά.των τελεϊ:ται κατα: τρόπον &στε να. 
μ-η 3ιαρρέει καύσιμον έπl. του έ3ιiφoυς. 

ιι) ΣιΟ7JΡOC!. 3εξαμενιχl. τοποθετούμεναι έν-;:ος της ιχοτης 
τάφρου Μον ν' άπέχουν άπ' αλλ~λων τουλά.χιστον Tecrcroc
ρά.κοντα έκocτοστOC του μέτρου (0,40), παρεμβαλλομένου 
ύποχρεωτικως μετιχξυ αοτων τοΙχου έκ μπετον πάχος 
etxocrt έκocτοστων του μέτρου (0,20). 

τουτο οέν &.παιτεϊ:ται είς περιπτώσεις καθ' &ς Ύι όλικ~ 
χωρΊ)τικότης των έν λόΥω οεξα:μενων οεν ύπερβαΙνει τα oΈXoc 
κυβικα μέτρα (10 κ.μ.). 

ιαια) At σι3ΊJpαl. 3εξαμενιχr. ύποβά.λλοντα:ι ύποχρεωτικως 
εις έπιθεώρησιν προς 3ιαπίστωσιν της στεΥανότητος ιχύ
των ύπ' εύθύν'YJ των έταιρειων πετρελαιοει3ων και' των έκ
μετocλλευτων των πρατηρίων. 

ιβιβ) At Οεξαμενιχr. απιχραιτητως Υειουντocι προ της κιχ:
λύψεώς των οι' άντι3ια:βρωτικου ύλικου. 

δ) 'Η μεΥίστη έπιτρεπομέV'1j χωρητικότης έκά.στης ύπο
ΥεΙου 3εξα:μεν-ης όρΙζετα.ι εις 3έκoc κυβικα μέτρα (10 κ.μ.) 
μ-η συμπεριλαμβανομένου του άναγκαιουντος κενου έκ πέντε 
έπl. τοί:ς έκατον (5 %). Ή συνολικως δι' έκά.στην έΥκατά
στασιν μεΥΙστη έπιτρεπομένη χωρητικότης ύΠΟΥείων οε
ξαμενων καθορΙζετα:ι εΙς τριάκοντα: κυβικOC μέτρα. (30 κ.μ.) 
3ια: βενζΙV'1jν κιχl' 30 κ.μ. 3ιOC πετρέλιχιον. 

"Αρθρον 11. 

'Ι'πέΡΥειοι δεξαμεναr. πετρελαίου. 

'Η έΥκocτάστασις και' χρησις ύπεΡΥείων οεξα:μενων πε
τρελαίου Οια. την έξυΠ1)ρέτφ-ιν άντλιων έπιτρέπετιχ:ι εLς πό
λεις κά.τω των τριων χιλιά.Οων κατοΙκων (3.000) ύπο τούς 
κά.τωθι 5ρους : 

oc) Ή θέσις της δεξαμ-εν-ης όρίζετιχ:ι εΙς &.κά.λυπτον χω-, , ( \ ,. ό ., ,( J........,.. 1--
ρον κιχ:ι εις LXΙXV'YJV απ στασιν απο υφισταμ.,νιιΙ;; προ της 

έγκα:τocστάσεως όοικ'Yjς &.ρτηρίας, πά.ντως 3έ ~σωθεν της 
οLκ030μικ-ης Υριχμμ-ης κατα τρία (3) μέτρα. τουλάχιστον. 

β) • Η 3εξocμεν~ ε!να.ι μετα:λλικ~, κuκλικ'Yjς '9J έλλειπτικ'Yjς 
3ια.τομΥις, πάχους τοιχωμOCτων 6.>ς έν πα:ρ. 1 περ. ιχ' ύπο
περιπτ. π' του ΠΡΟ7JΎουμένου άρθρου όρΙζετιχ:ι xoc~ τοπο
θετε~τα:ι έπ!. βOCθρου άναλόγου άντοχης, κατιχσκευα:ζομένου 
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εκ σκυροΜματος Ί) εκ μεταλλικων στοιχείων (σι~'Y)PO
κατασκευ~ ). 

γ) Ή τοποθέτησις αύτη συντελεΤται με τον ~ιr::},ήχl) 
&ξονα ύπο κλίσιν προς τον κρουνον απαγωΥης των στ;φ~ων 
καταλοίπων ToUAocxccrTov τριων επι τοΤς έκατον (3 %) 
ώς προς το όριζόντιον επίπεΟον. 

ο) Ή οεξαμεv~ φέρει : 

αα) Κρουνον εκροΤις του πετρελαίου εΙς τον e;vctVTL εν 
σχέσει προς τον κρου'/ον εκ}:ενώσεως τ.:υΟμ.ένα της οεξα:
μενης. ΤΟ χέντρον τΥ;ς αντιστοίχου όπΎjς ύπέρκειται τc.υ 
κατωτocτου σ'Υ)μείου του αντιστοίχου πυΟμένος τουλάχιστον 
κατα: ενεν~κoντα (~)O) χιλιοστόμετρα. 

ββ) ΣωΝήνα πληρώσεως. 

γγ) ΣωλΊjνlΧ εξα.;ψισμeι::; με το (:)ς χνω α.κρο'/ καμπυ
λούμενον προς τα κάτω καλ φέρον επιστόμι(,,/ εκ μεταλλικου 
πλέγματος, εξ ανοξειοώτου fkeTocXXou των TecrcrctpocxoνTGt 
(40) MESH α.να: τzτραγωνικ~ν rντσαν. 

δο) Δείκτην ελέγχου στOCθμψ;. 
εε) Ό~ν μεθ' όΟ'Υ)γου σωληνος δια: τ~ν καταμέτρψιν 

του περιεχομένου. 

στστ) 'Η δεξαμεν~ προστατεύεται οια οιατocξεως γειώ
σεως (της αντιστocσεως γειι:)σεως ΟΙJcη::; μΙ~:Ρ07::ρας των 
έπτα (7) Ο ΗΜ συνολικως), TvU μ:::"Ζ/.λαου cιυτ'ϊjς κεΜφου::; 
εΙς .ην γεφυpoυντcιι α.πα.ντα. 7cf. μ.η συγκεχολλημένα μέρη 

,..... ( , ..... ,' ".... .... , 
αυΤΎjς (t}ς και τ~ης εν γενz~ σ~O"ιϊρας κα:ΤΊ7..σΧΖ'J"r,ς τ'ης, χα;τα. 

, '1 Ι Ι " ι 
του::; ισχυοντα.ς εκα.σ70τε τ.::::ρι γειωσεωΊ κα.νονισμους. 

ζζ) Ί1 ΠPoσIΧPI.ιoγ·η ΤC-;)ν οιαφόρων εξαρτημάτων (πωλη
νώσεων , κρουνων κ.λπ.) επι τΥ;ς οεζαμενης είναι επιμε
λ'Υ)μέν"l), εζCΙσφαλιζOμένης α.ποΜτως της στεγα.νότητος εΙς 
τα σΎjμεϊα. προσα.ρμογης. 

Ψι) τα χρησιμοποιούμενα. οι?: τ~ν εγκατ&στα.σιν τ'fjς 
οεξαμενης εξα.ρτήμα.τα. ανθίσταντα.ι εΙς Τ'~ν εξ όξειοώσεως 
πpoσβoλ~ν. 

ε) ΑΙ σωλΨ6)σεις μετα.γγίσεως του κα.υσίμου άπο τ'fjς 
ύπεργείου Οεξα.μενΤις εις την Ί) τας ύπογείους τοια.ύτας 
οιέρχονται ύπογείως, απα.γορευομέν'Υ)ς της xρ~σεως σωλ'Υ)
νώσεως ύπερ το e;Οαφος. 

στ) 'Η μεγίστη επιτρεπομέν'Υ) χωρψικότης έκάστης 
ύπεργείου οεξαμενΊις όρίζεται εΙς έΠ70C κυβικOC μέτρα. (7 κ.μ.), 
μ-η συμπεΡιλαμβα.νομέ\1tJυ του ανα.γκαωυντος κενου εκ 
πέντε επl. τοί:ς έκατον (5 %). 'Η συ'/ολικως οι' έκάστην 
lγxctToccrTctcrLV μεγίστη επιτρεπομένη χωρ'Υ)τικότης ύπερ
γείων οεξαμενων κα.θορίζεται εΙς οέκα τέσσερα. κυβικα 
μέτρα (14 κ.μ.). 

"Αρθρον 12. 

'Αντλίαι. 

1. 'Λπα.γορευετα.ι -ή εγκατOCστα.σις και χρΤισις α.ν,λιων 
μ-η πληρουσων τους κocτωθι 15ρους : 

α) 'Η παροχ-η γίνεται συμφώνως προς την ίσχύουσ:χν 
μονά,Οα. μετρ~σεως ελεγχομένΎ)ς ύπο γνώμονος, έξα.ιρου
μένη ς τ'fjς περιπτώσεως ocντλιων μεθ' ύαλίνων οοχείων 
μετρ·ήσεως. 

β) Ή πα.ρox·~ ocντα.ποΧρίνετlχι προς την κ:xταγρα.φoμένΊj'! 
ύπο του γνώμονος της αντλί:χς e;νοειξιν, το οε σφάλμα με
τρ~σεως εδρίσκεται έντος των επιτρεπομένων όρίων, ώς 
τα.υτα. καθορίζονται ύπο της άρμοaία.ς 'Ι'πηρεσ[α.ς l\IέΤΡων 
και ΣταΟμων του Ύπουργείου 'Εμπορίου, 

γ) 'Η προσα.ρμογ·η των σχετικων μηχανισμων εξα
σφαλίζει απόλυτον στεγανότητα, &στε να αποκλείεται 
πασα περίπτωσις οιαρροΤις καυσίμου. 

ο) 'Ο -ηλεκτρικος κιν'Υ)τηρ Tfj::; α.ντλίας είναι α.πολύτως 
στεγανου τύπου με,α βρα.χυκυκλωμένου Ορομέως. 

ε) 'Η -ηλεκτpικ~ εγκατάστα.σις της αντλίας είνα.ι α.πο-
ι 'θ' r!x' .... ι " , λυτως στεγσ.ν'Υ) κα ο α. τ:χ στοιχεια ταυτης, ωστε να 

, / , ',ς;:.".... Ι, .... 
σ.ποκλειετσ.ι περιπτωσις εωοοου εντος των στοιχειων αυτης 

αερίου εκ του παρεχομένου καυσΙμο\). 

στ) ΝOC δφΙσταται δείκτης Ρο"ijς του καυσΙμου, 5στις 
είνα.ι -;τ;λ~Ρ'Y)ς προ καΙ μετOC την παpoχ~ν, τούτου σΎjμεΙOυ
μένου απα.ραιτητως έπι πα.ρ' αύτον τοποθετουμένου πινα
κιοίου, 

ζ) Να είναι αύτη έφωδιασμέν'Υ) οια: βαλβΤi)ος αντεπι
στροφης. 

'Υ) Να είναι έφωδιασμέν'Υ) ~M. καταλλ~λoυ μ'Υ)χανισμου, 
μ~ επιτρέποντος την παροχ-ην &νευ μ'Υ)i>ενισμου των ένδεί
ξεων ΠΡΟ'Υ)γουμέν'Υ)ς πσ.ροχης. 

θ) ΤΟ επιστόμιον παροχΤις λειτσlJργε~ οιOC OιπλΊjς βΧλβίοος 
(χεφισμσυ κ:χΙ πιέσεως). 

ι) 'Η δποοοχ-η του επιστομίου εκβάλλει 6πωσΟ'ήπστε 
εκτος του κελύφως της αντλίας ,υχον άπομέν(Jυσ:χν πσσ6-

, ~ ''Υ κλ ,(' ", 
τητα. καυσιμου, ι/ΤΟΙ να. εLναι εισΤΎj ως προς τον εσωτε-

ρικον του κελύφΟ')ς χωρον, e;veoc ό μηχα.νιrrμΟς αντλ~σεως. 
ια.) Ύφίστα.τα.ι σύστημα φυσικου α.ερισμσ::; το::; έσωτε

ρικου του κελύφους χώρου. 
ιβ) Ύφίσταται δυνατότης εξασφαλίσεως τ"ijς α.ντλΙας 

απο α.πόψεως &κριβους παροχ"ijς μέσω ε~δικων μολυβi>ο
σφρα.γίΟων, ~ιατηρoυμένων ανεπ&φων έπι ποιν"ij άφαφέ
σεως της &8είας λειτο\)ργίας του πρατηρίου. 

ιγ) 'Η άντλΙα φέρει ύποχρεωτικως ~8ιoν φωτισμον προς 
παρακολουθ'Υ)σιν των ενδείξεων. 

ι8) Ή αντλία. συνο8εύεται ύπο;{ρεωτικως υπο πιν:;ι
κιοΙου πpOσΎjρμOσμένoυ επι ταύτης και ανα.γρOCφοντος το 
εργοστάσιον κα.τασκευης, τον τυπον κα,1. τον α.ριθμΟν σεφας 
αύτης. 

ιε) Ό 15λσς μ'Υ)χα.νισμΟς της άντλία.ς περικλείεται έντος 
ΚΖλ;;φους ,μετcι~ικης κ:χτα.σκευης, έξα.φσυμένων των χεφσ
κι'l"ητων αντλιων. 

2. '] Ι e;γκρισις του Τ'JΠΟ1J των άντλιων πχρΖχεται δπο το\) 
Ύπουργείο\) 'Εμπορ[ο'), Κ7,Τ:Χ τας έκ:Χσ,ΓΗε ίσ-ι.,;ουσα.ς 
δια.τάξεις. 

3. 'Εγκατάστασις α.ντλιων όροφης έπιτρέπετα.ι ύπο τ(/ις 
εν τοίς προηγουμένοις παρα.γρOCφοις το\) π:χρόντος &ρθρου 
προβλεπομένους 5ρους πλ~ν του τοιο':ιτου της περίπ-;. ι' 
πα.ρ, 1 καΙ ύπο τους κατωτέρω προσθέτσυς ΤΟΙΟ1;τους : 

α.) Το κύριον συγκρότημ-:ι. του μ·ηχα.νισμου άντλ~σεως 
τοποθετεϊται επ1. νησ~ooς Οια.στOCσεων &ναλόγων προς τα:ς 
απα.ιτουμένας διOC την lYXIΧToccrT:xcrtv τοότου. ' ΙΙ νησις 
αύτη τoπoθετε~ται έντ()ς τΥις κυρΙcις εκτάιπως του πρα,
τηρίου και εΙς Οέσιν μ'~ πα.ρ:χκωΜουσαν την κίν'Υ)σιν των 
OCνεφοΟια.ζομένω'l αύτοκινήτων. 

β) Ό μεΤΡ'I)T~ς τoπo~ετεϊτα:ι εις Οέσιν όP:XT~ν 'JΠΟ των 
60'Υ)γων &νεφοοιαζομένων οιOC κα.υσίμων αUτοκιν-ήτων. 

γ) ΑΙ σωλ'Υ)'/ώσεις είναι &πολ>'ιτως σ,εγαναί, λcιμβ:xνσ
μένων άπάντων των μέτρων α.σφ:Χλεί:χς, 6Jcrcz ν' α.ποκλεί'ητ:χι 
-η οι:χρρο-η καυσίμων. 

"ΛρΟρον 1:1. 

lΙρ:χτήρια οια φορητων α.ν,λιων. 

1. 'Η ropucrc::; πρα.τηρίων οια φΟΡ'Υ)των άντλιων έπι
τρέπετ:χι εί.ς κωμοπόλΖις -η χωρία. με πλ'Υ)θυσμον κ:Χτω των 
τριων χιλιάδων (3.000) κα,τοίκων κ:χτα την τελευταίαν 
α.πογρ:χφήν, εφ' οσον i>tv δφίστα,αι ετερον πpcιτήριoν δια: 
μονίμων α.ντλιων. 

2. ΕΙς τ:Χ πρ:χτήριιχ ,αυτχ :XL ΨΟΡ'ητ:χ:, αν,λ~:xl. ψυλ:Χσσσντ7.Ι 
κατ:Χ τας &ρα,ς μ~ λειτουργία:ς το;; πρ:χτηρίου έντος εΙ0ικου 
οιαμερίσμ:χτος κα.τα.σΚΖυ:χζ(ψέν(J!J έντιΊς του κτφί"υ του 
πρατηρίσυ, τηρο'ψένων των κάτι·)Οι ;~pων οσο'ι άψ"ρχ το 
είοαον τουτο Οιαμέρισμα.: 

α) Να: ε!ν:χι κα:τα.σκευ:χσμένον κα.Ο' 6λοκληρίχν έξ δλικου 
αΚα'Jστου με επικχλυψιν οια πλ:χκός, εκ σιοηροπ:χγους 
σκυροΟέμα.τος. 

β) Ndι φέρ'lJ εν μόνον &νοιγμα. οια τ~ν έπικοινωΑαν του 
, -, - '" λ t λ ρ'ν μετα του χωρου του πρα:τηρ;ου εις την μεγα υτεριχν π ευ ιχ 

αυτου, κλειόμενον καλως οια: σιο"l)ρχς θυρα.ς. 
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γ) Να: αερίζΊ)-;-OCΙ επαρκως, του εξαερισμου επιτυγχoc
νομένου οια: φυσικου έλκuσμου, ητοι οι' είοικΥις, καλυπ'.-ο
μένΊ)ς, οια: πυκνου συρματοπλέγματος, 6π'!jς οιαμέτρου Οέκα 
(1 Ο) περίπου έκα-;-οστων επι μιας των πλευρων του κα!. εΙς 
ύψος απο του οαπέοου οέκα πέψ~ε (15) έκα,οσ,ων, ες;' 
-},ς να εΙνχι προσηρμοσμένος σωλ~ν αερισμου 7'ijς (Χ1~Υ,'ijς O~7..
μέτρου εξερχόμενος του κτιρίου ύπο O1Jνzx~ χλίσιν τού
λιΧχισ70ν ouo επι τοϊς έκατον (2 %) και οι' όμοίχς 6πr,ς 
επΙ. π,ς i',ροψιjς του οιχμερίσμocτος, εφ' tις να είνocι προ
σΊ)ρμοσμένος σωλ~ν άερισμου 7"ΊΊς χύτΥις οι:χμέτρου εζι
κνούμενος ύπο ,ην σΤέΥην 7"Ίις ΟLΚΟΟΟμ'ijς. ΤΟ tΧνω στόμιον 
του σωλΊjνoς ΤΟ'Jτου είναι κεκocλυμμένον οια πυκνου O1Jρμα
τοπλέγμα,ος. 

ο) Έν,ος του πρατηρίου άπαγορευε,αι -ί; καθ' οtονο-Γιποτε 
, , 6' .... " λ' ~, "Β 'fonoν εν~πo Ί)κευσις κενων Ί) π ΊJpων σοχειων Ί) ,αρε-

λιων καυσψων. 

3. 'Όσον άφορα. εΙς ,ο κτlΡιον του πρατηρίου τηρουνται 
οΙ κάτωθι ΟΡΟΙ πλέον τω,/ καθοριζομένων οια τα πρατηρια: 
μετα μονίμων άν,λιων : 

α:) , Απαγορεύ;::τα:ι r. ύπα:ρξις ύπογείου, κάτωθεν του 
κτιρίου, εΙς ,ο πρα:τηριον. 

β) 'Απχγορεύε,αι 'ί; ύπερθεν του πρχτηρίου υπχρξις 
6ρόφου. 

4. Έπιτρέπετα.ι f, είς Χπα.V"C'(Χ τ* πρχτηρr.ιχ χp~σι.ς φο
ΡΊ),ων χεφοκινήτων άντλιων πcφοχ'ijς μίγμχτος βενζίνΊ)ς 
μετ όρυκτελαίου, μόνον εφ' οσον α:13ται εξυΠΊ]ρετουνται 
εξ ύπογείων οεξαμενων κα:!. κχτόπιν αοείχς ΧΟΡΊ)γουμένΊ)ς 
ύπο της άρμοοίας {ιΠΊ)ρεσίας επι ηj δποβολη αιτησεως και 
,ου βάσει ,οϋ :Χρθρου 20 ,ου Ν .Δ. 3334/55 γραμματίου 
κατχθέσεως είς ,ο ΔΊJμόσιoν Τχμεϊον Ορχ. τριακοσίων 
(300). 'Η οια ,ocς ώς :Χνω α.ντλία:ς ύπαρξις φυλακίου τοπο
θετήσεώς ,ων οεν είναι ύποχρεω,ικ+Ι. 

5. "\ει,ουργουντα Ίj λεΙ,υυργfισαν,α πρα,ήρια οια ψOΡΊj7ω·) 
άν7λιων, άπο 15ε,ίας τούλάχιστον, το';του βεβαιουμένου 
{ιπο οΙασοήπο,ε ο'l]μοσία:ς η 0ΊJμΟ7ικ'ijς Ίj αστυνομικΥις α.ΡχΥις, 
ε1ς χωρία 1, κωμ(JπόλεLς κάτω 7ων ,ριων l.ιλιάΟων (3.000) 
κατοίκων κατα ,-ην ,ελευ7αία άπογραφή, μετα Ιή ,χνευ α.Οείας 
λει,ουργίας, και o~νάμενα να προσαρμόζονται σόμφω'ια με 
τά:.; οια:τάξεις του παρόν,ος, επι,ρέπε7α:ι ·rι ΤVιαύ7"1] προ
σαρμογη κα!. 'ί; χορ'Γιγηση α/Μας λει,ουργίας 'JΠΟ "ην 'Ιέ::. 
οιαμόρφωσΊ), εφ' 00'0'1 τά: πλησιέσ,ερiΧ σ'ημεLα εΙσόοου
έξόοu'J αύτoυ~ άπα το!.ουτων έτέρων νομίμω:; [SρυθένΤύ)V ~ί) 
ύπο ϊορυση πρατηρ(ων, άπέχουν &πόσ,cισιν με,ρουμένψ 
ETCt ΤY,~ σ..ύ7Υ,ζ πλευρχς καλ πocρΙΧλλ~r,λύ)ς προς τον χζονα; τγ;ς 
προς CΧ,j--;6>'; όοου, 70;Jλ,χΖ~σ70'J 7ρ~άΧ(J'iΤOC (30) μέτρων, 
τηρουμένων πάπων ,(";:,'1 λo\~ων ορων xcxt προϋποθέσεων 
των προβλεπομένων ύπο 7ων ,)!.ατά.ξεων -:-0;; παρόv"C'ος. j\~ 
3ι.oc"'C'άξεtς 7~ς τ;αρούσ"lJς πα.ρα.γΡΧ"ΡΟ 1) ~GZljOU'J έπι. εν ~70ς, 

" -" Ι -, '" - 'L' '" α!:ο ~Ίίς rιηγ,ο<πε'jcrεως ,:,σ\) παΡ(J'I70ς 0\:Χ 7"'ίς .ι:..φημερισος 

7'ηζ Κ·Jβερ·ιγ;σεω:;. 

"ApOP'J'I Η. 

:\ι1έ7ρα ~υρ!Χσ?:ΧλεΙας. 

1. Τ ± ί:'ί~,:,έα μέψα Ζ'lαν7Ι κ,νOUνο') πυρκαιας, ατινcι 
κρίνον7αι ιXνcxyxcxr:oc δια ,~ν λειτουργίαν του πρατηρίου 
εΤναι τα κOC7ωθι : 

α) 'Έκαστον ~ρατηρ,oν ε~να, εφωΟιασμένον ο,α 0')0 
Τ(Jύλάχιστον π')ρσσβεσ,'ήρων κόνεως εχον gκαστος β&ρος 
περιεχομένου εξ (6) ϊ.ιλιόγρα:μμα -'Γι χωρψικότητα Οέκα (10) 
λίτρων, 'Γι ίσiΧρΙUμων πυροσβεστήρων εχόν"ων αλλον κατα
σβεστικον ύλικον εγκεκριμένον {ιπο ,Ίις άρμοδίιΧς πυρο
σβεστικΊΊς ');:'ΓιρεσΙας xoci ά'lάλΟΥον βάρος περιεχσμένου, 
εδρισκομέ'/ων εν παντι εΙς εμφα'lεις θέσει:; και εΙς κατ&:
σΤiΧσιν λεΙ7(J·Jργία.:;. ώς και ~ι:Χ Μο τούλά:χιστον κχοω'l 
πλ~ρων χμμ(;υ Ο",)')οοευσμένω'l ο,' Ισαρωμων π,ύων. 

β) ΕΙς εμφα'l'1; Οέσ,ν ')φίσ7:Χ7α, π\νcικΙ.; &ναγρχφουσα: τ~ν 
φρ ' , , \, (,.... .... 

α~ιν «lXπlXγoρε\)ετα~ το Χ7.πν,σμα: ως κα:ι πασα XρΊjσις 

;n:ρος», ,ώς κ:χι τον &ριθμον 7"ljλε?cJJνου ,'ij; Πυρoσβεστ~κYις 
1 πηρεσιcις. 

γ) , A.παγopε'~εται ~ ενα;:oθ~κευσις 01ασο'ήπο,ε μσρφΊjς 
εύφλέκτων ύλων εντος ,ου πρατηρίου, των τιλμάτων φυ
λασσομένων εντος σιοηρων οοχείων ΊJ έν O1Jσκευασία επι 
φορειαμ(;')ν με,αλλικΥ,ς κα7ασκευΥις. 

ο) 'Απαγορεύεται Ύι εν,Οζ το::> πρατηρίου εναποθ-ήκευσις 
οοχε(ων μετ α: κα:υσίμου Ίj κενων τοιουτων. 

ε) 'Απαγορεύεται Ύι Ίρ'ljσις θερμαστρ(;')'! πετρελαίου η 
τοιούτων οι' 'ήλεκτρικΥις πυρακτώσεως -η ~ια φλογΟζ εν γένει 
προς θέρμανσιν του πρατηρίου. 

2. Ή πλ~pωσις των οεξαμενων καυσίμων συντελειτα:ι 
επι παρουσία: του πρατηριούχου -η ..εντεταλμένου ύπiΧλλ~λoυ 
κα:/. ύπ' εύθύνη α:ύτου κα:/. του μεταφορέως, {ιποχρεουμένων 
οπως εχουν εν έτοιμότητι τους πυροσβεστηρες του βυτιο
φόρου κα:/. του πρα:,ηρίου π~ρα το φρεά.τιον, Οι' ου συντε
λεϊ,α:ι Ύι πλήρωσις της oεξαμενΊjς aια καυσίμου. Κα:θ' 8λο 
το χρονικο οιάστημα πληρώσεως ,ων οεξαμενων του πρα
τηρίου οέον να τοποθετεϊται προ της εΙσόοου αυτου εμπό
διον φέρον πινακίοα πλάτους 1.00 χ 0,50 μ. επι της όποίας 
θα ύπάρχει fι α.κόλουθος επιγρα:ψΓι : «ΚΙΝΔ ιΝΟΣ ΑΠΑ
ΓΟΡΕιΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕ
ΡΑ ΊΌΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 
ΚΑ ΙΣΙΜΑ». ΕΙς περιπτ(~σεις oιαπισ-;(~σεως της μ~ τη-, ~)' , ".... .... 
ρ'l]σεως των α:νωτερω με"ρω'l, αφα:ιΡειται προσωρινως 

Ίj όριστικως Ύι :Χοεια λειτoυργί~ς του πρατηρίου. 

3. 'Απα:γορεύεται ~ υπα:ρξις ώς ανοιγμάτων, άεραγωγων 
όδΊ)γούντων προς ύπογείους των πρα:τηρίων χώρους εΙς 
άπόστασιν μικpoτέρ~ν των πέντε (5) μέτρων άπο ,ης 
πλησιεσ,έρας α.ντλί~ς κχυσίμου. 

4. ΤΟ προσωπικον του πρα:τηρίου Ύνωρίζει την χρησιν 
των πυροσβεστηρων. 

'Άρθρον 15. 

Δικαιούμενοι α.ΟείΧζ taρύσεως κα:ι λειτουργίας. 

1. "Λοειαι tΟΡ'Jσεως πρατηρ(ων καυσίμων ΟΊ)μοσίας χρ~
σεως χορηγουντα:ι ελευθέρως και απεριορίστως ε~ς πα.ν 
φυσικο'l -η νομικον πρόσωπον. 

2. Τ α φυσικα πρόσωπα: προκειμένου να τύχουν α.Οεία:ς 
Ιορύσεως κα:ι λειτουργία:ς πρατηρίων {ιγρων καυσίμων οη
μοσία:ς xρ~σεως, Οέον να εχ.ουν συμπλΎ/ρώσει το 2'10'1 ετος 
,Ίις fιλιΧίας των καt να είναι 'Έλλ'ηνες ύπήκοοι. Ή προϋ
πόθεσις ,ου προηγουμένου εοα:φίου της {ιΠΊ]κοότητος α.π~ι
τεϊτα:ι, οπως συντρέχη προκειμένου και περ1. μελων προ
σωπικων Έτα:ιΡειων κα:/. Ε.Π.Ε. Κατ' εζα:ίρεσιν επιτρέ
πεται r. βάσει των διατάξεων του παρ6ντος XOΡ~ΎΊ)σις 
α.Οεία:ς Ιορύσεως κιχ/; λει,ουργίχς πρατηρίων 'Jγρων κα:υσί
μων ο'l]μοσίας χp~σεως είς όμoγενε~ς εκ Ρωσίας, Β. 'Ηπείρου, 
Κύπρου, Ρουμανίας, Τουρκίας, ΑΙγύπτου, ώς και εις 
γεννΥιθέντα: τέκνα ΤΟΙΟ1;των προσώπων. ΟΙ εκ Τουρκίας 
όμογενεϊς κα:τα την ύπoβoλ~ν των οικαιολΟΎΊ)τικων επι
οεικνύουν επι πλέον εν ίσχύϊ οελτίον παραμoνΊjς του Κέντρου 
, AλλOδiΧπων άνα:γραφομένου έπ/. ,ης αίτησεως του α.ριθμου 
μητρώου του ά.νωτέρω Οελτίου. Έπ1. 'Ανωνύμων Έτα:ιΡειων, 
εχουσων τ~ν εδρα των εν T!j Ύιμεoα:π'jj κα/. επ/. ΈταιΡειων 
πετρελαωειδων νομίμως λειτουργουσων εν Έλλάοι δεν εξε
τάζετα:ι Ύι {ιΠΊ]κοότης των μετόχων. 

3. 'Έκα:στον φυσικον -η νομικον πρόσωπον οικαιουται να 
τύχη μια.ς μόνον αaεία:ς λειτουργία:ς πρατηρίου ύγρων κα:υ
σίμων δημοσία:ς χρήσεως κα:θ' ocπα:σα:ν ,ην ΈπικρOCτεια:ν, 
ύπο τ~ν προϋπόθεσιν ΟΤΙ οεν είναι κάτοχοι τοιαύτης &οεΙας 
έτέρου πρατηρίου. Ό περιορισμος του ΠΡΟΥιγουμένου εοα:φΙου 
οεν εχει εφαρμo~ν προκειμένου οια πρατήρια Ιδρυθέντα 
-η λειτουργουντα προ της οημοσιεύσεως της α.ποφάσεως του 
'ιπουργου Συγκοινωνιων {ιπ' άριθ. ΣΤ. 204250/1967 «περΙ 
κα:θορισμου ορων κα:Ι. προϋποθέσεων εγκαταστOCσεως κα/. 
λειτουργία:ς α.ντλιων καυσίμων προ πρατηρίων κα:/. είς 
στα:θμους αύτoκιν~των » - Φ.Ε.Κ 677/Β/21/11/1967-, ώς 
επίσΊ)ς καΙ. οια τους κληρον6μους τοιούτων πραΤ1jρίων. 

4. Ή xoρ~γ'l]O'ις α.Οειων λε"ουργΙας πρα:,l]ρίων {ιγρων 
καυσίμων εΙς έται ρείας πετρελαιοειοων &παγορευεται, εκτος 
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" - βλ' '1:' ''1' - ,- Δ ' εαν τουτο προ επεται ει, ειοικης μετα το\) ημοσιου συμ-

β ' \, ... ~, ,,~ C ζ έ 'θ-ασ;:ως και μεχρ! του ')1. ct\JTYι; ορι ομ νο\) αρι μου πρα-

τηριων. 

5. "Λ~ει.ιχ, [8ρύσεως και λει,ουργίας πρoc-:-r;ρίων, Μναν
τα! να χορη"{ουντocι εις γεωργι.κούς συνεταφ~σμοvς και εις 

, ;. /"., ') <'V ":,\ , ..... , , , 

τας ",νωσ"ις ιχυτω'ι, τ.ρος ες)Γ;Γ)ιχσμον -::ων αlJ-::ΟΚΙ'ΠjΠ.J'J Κ!ΧΙ 

των γεωργικων μ:fJΧιΧνημάτων των μελων α':;-:ων. 

":\.ρΟρον 16. 
Άρμόδιαι 8ια την ΧOΡ'~yησιν των άδειων U1t"Y)pecrfoct. 
Α' "'1' ''1'' '"\ ,- "-ι αοειαι ισρυσεως κω, ι,ειτουργιας των πρατηριων υγρων 

καυσίμων χορηγουνται όπο των κατα -::όπους νομαρχιων. 

"ΛρΟρον 17. 
Διαδικασία χoρηγfισεως ά~ειων Ιδρύσεως. 

1. Δια τ~ν ϊ.oρfιyησιν ά8είας Ιδρύσεως πρατηρίοu υπο
βάλλονται εις τ~ν ά:ρμ08ίαν u1t"Y)ρεσίαν ,α κάτωΟι δικαωλο
γητικά : 

α) Αrτησις του ενδιαφερομένοu. 
β) Τοπογραφικον σxε~ιάγραμμα της περιοχης εΙς τετρα

πλουν cΧπo κλίμακα ενα προς πεντακόσια (1 :500) εΙς cΧκτίνα 
έκατον πεντfικoντα μέτρων (150), ε-ις (; σ"YJμειoυ,ocι, 6ι' 
ερuθρου χρώματος, ~ οΙκοδομικ·η καΙ ρυμοτομικ,η γραμμfι, 
Τι θέσις του πρατηρίοu με τα πλάτη των άδων (πεζοδρομίων 

, (3" Ι) ( ""~.... - ι 
και ο οστρωμχ,ων ως και -::α ειοη των γειτονικων κτισμα-

των. Ί~ιαιτέρως σ"YJμειoσνται αί cΧκριβεϊς θέσεις τυχον ')παρ
χόν,ων νΟΟί')λευ7Lκων ί~ρuμάτων, cΧρxαιoλoγικων XC:JPW'J, 
εργοστασίων Τι cΧπoθ'Y)κων ευφλέκτων Τι εΧΡ'Υ)κτικων υλων, 
εκπαι~εUΤfjρίων, κινημα,ογράψων Τι Οεάτρων, έγκατασ,ά
σεων, (;)'1 Τι λειτοuργία προϋποθέτει χρΥριν φλογός, cΧγωγΙ';Jν 
υΨ'Υ)λης τάσεως της ΔΕΗ. 

γ) Γραμμάτιον καταθέσεως εΙς δημόσιον 'Gψε'i:ον δρ!Χ
χμωνπεντακοσίων (500). 

δ) ')'πεύθuνος 3ήλωσις του αιτοσντος, κocτα τας διατά
ξεις του Ν.Δ. 105(69 «περΙ της ιΧτομικΥις ευθ')ψης το;:; δηλουν
τος» οτι τt.Vjχάνε~ ί?J~οχτr.τ'tίς Ta,u ά:y.ινήτo,~. η έ<ρ' a,.QV το 
ά"Υ .. (γητ-ο\l σέν άνrrl.ε! εΙς ;χu.τόν~ ~ϊ:ε&9.:.Noς O,+Ιλω~ης τοσ tιOtO
χτήτo~ τou ά:χ(ν'r.το,:ι η ΤOU εχο'ι'τος ο(κα(ωμα χρφιlμ07.0:ή
σεως το':) άκ.~'1~'τ();). ";:JνΤΧ~"Οιμ.iν...., σιt.ψ .. φ,(~νως πρ~ς -;:Χς a~J:ti~ 
ξεις τou Ν.Δ. 105/69, είς ην ,sι,~ ~ηλΟUΤ:Η 1)-;: :r~'Iα('JSt 3':~ 
τ.ην ίΙ~ρ:.ιιcrt'ν το;) -r=ρα'τηΡ[Οι:J ~ΠO το::;. :χΙΤoQGιντoς. Et; περf-
Πτωσ ιν [ορύσεως πρα:τηρίοu είς ι8ιω'πκον κοι'ιόΧΡ'Υ)σ,ον 
χωρον 01κοπέ~οu (προκήπιον κλπ.) πολυκατοικία:ς, cΧντι 7'7lς , , , θ' '1' "\ ' [\" Β' " ανωτερω υπεu uνou οηΛωσεως voc UTCo. αλλετα:ι α:ντιγραφο 

του κανονισμου εκ του όποΙοu οέον να προκύπτει .η δυνα:
τότης \δΡIJσεως πρατηρίοu εμπροσΟεν τcι»της καΙ ';πε1.JΟuνος 
~fιλωσις ,ου Ν.Δ.1Ο5(69 15ι' ~ς ό αιτων θχ δΊJλo~ ετι εχε( 

, '1' Ι , - , , , _ 
νομψον οικαιωμα ϊ.~ησεως του απαιτοuμενοu προς 70U,0 
XC:Jpou. 

ε) Ύπ::::ύθuνος δήλωσις, κ:χτα τα.ςδιατάξεις τοϋΝ.Δ.105Ι 
69, εν η ό αιτων δηλo~ οτι δεν κατεδικάσθη επι λιποτα:ξΙα 
'" , 1:'1 \!! '1'~ , , '" , - "θ Ίj α:νυποτα"ια κα:ι οτι οε;ν υποκειται εις τα:ς uπο των :χρ ρων 

82 κα~ 83 του Ν.Δ. 720/70, «περ~ στρα:τολογίας», ώς ο\')τος, 
e, ", "\λ' , \, , 
εκαστοτε tσxUEL, απσ:ΥγεΛ ομενας στεΡΊ)σεις και ανικανοτη-

τας κα~ δεν XOCTE~LX&σO'Yj κατα την τελεuτα:Ια:ν πενταετίαν 
~ια νοθείαν κα.uσΙμων. 

σ,) ΈπΙ3ειξις εκλογικοu βιβλι:χρΙοu :η ύπoβoλ~ βεβ:χιώ
σεως περι κατα:θέσεως δικαιολΟΥηΤικων δια την εκ30σιν 
χύτου. 

2. Μετα την ύποβολην των κocτα την πρΟ'ηγοuμ&ν'Yj'l 
παράγραφον ~ικαιoλoyητικων, 3ιενεργεϊται α:ύτοψΙoc ύπο δύο 
~ περισσοτeρων μ'Υ)χανικων ~ ύπομ'Υ)χανικων όριζομένων 
)πο του οΙκείοu νομάρχου, προς γνωμοΜτησιν δια την t~puaLν 
;κάστης εγκαταστάσεως και. δποβάλλεται σxετικ'~ εκθεσις. 

3. Εις πεΡΙΠΤ(:Jσεις καθ' &ς προκύπτει εκ των υποβαλ
.0μένων τοπογραφικων σχεδίων ~ ιΧκαταλληλότης της προ
;εινομένης θέσεως tSρύσεως πρατηρίων, εΊτε εκ λογων άνα
)ερομeνων είς τας διαστάσεις του διατLθεμένοu οΙκοπέδοu, 
:'ίτε έξ &:λλων τοιούτων (ώς θέσις, γειτνιάζουσα ι εγκατα
rτocσεις) παρέλκει ~ διενέργεια: αύτοψΙας. 

4. 'Εφ' δσον ~ προτει'/ομέν'Υ) θέσις κρίνεται κατάλl:lJλος 
ιιΧ την Ιδρυσιν πρατηρίοu, ό ενδια:φερόμενος εΙδΟΠΟΙΖ1:,αι 

,Ι \ Ι t , 'Ι tI " 
εγγρα:φως ·περι τοl)τοu, uποχρεΟ'Jμεν'Jς αμα: οπως, εντος 

έζocμfινοu απο της επιΜσεως -:-ης εν προκεψένοu εγγρ&φοu 
είδοποι'Γισεως, ιΧνατρεπ,ικΊjς προθεσμίιχς, ';ποβάλη συμπλη
ρωματικως ,α κά7ωθι 8ιχ:χιολΟi"Yjτικά : 

α:) Σχεi)ιά.γραμμσ. ')1.0 κλί:l,α:κ:χ ε'η. προς πεντήκοντα 
(1:50)~ προς έΚΙΧ7(.'1 (1:1Ο0),ενκατόΨει κ:χ!. τoμΎj, έμψα:~
νον το κτίριον το όποϊον θχ ΧΡYJσιμrJΠΟLηΟΊj ι~ς πρα~ριoν, 
τας ιΧκριβε~ς δι:χστά.σεις :χυ",ου, το εΙοος 7Υις κατα:σκεu~ς 
των τοίχων, δα:πέ8ων, όρoφΊjς ΚIΧΙ των 7υχον υπ:χρχόντων 
διαχωρισμά.των, την θΖσιν των εγΚ:Χ7χσΤ:Χθ'Yjσομένων ιΧντλιων 
κα:Ι δεξαμενων, ώς καΙ τήν μεταξυ αύτων Ο'1Jνδεσιν, το πλά.
τος του προ του πρocτηρΙου ελευθέρου ZC:JPou, ,ην θια:μόρ
φωσιν αύτου, ώς κ'Χι τας λεπτομερεί:χς συνΜσεΙ:Jς το') μετα 
της :η τc";)ν όθων. 

β) Σχεδιάγραμμα: δπο κλίμακα ενoc προς Ζ'ίκοσι (1 :20) 
~ ενα προς πεντ'~κoντα (:t :50) έμφα~νO'I ,ας ;)ιχστά.σΖις 
των δεξαμενι7Jν, 70'1 τρόπον εγκιχταστά,σεως αύ,ων, τας 
λεπτομερεΙα:ς ύi}p:xuXtxΎjc; σuνΒέσει:)ς των μετα των ιΧντλιων, 
iJt; και την εν γένει διάτocζιν της 'ήλεκτρικης έγκocταστά.σεως. 

γ) Τ εχνικη ~κθεσις επί των fL't)XocνoXoytxiJJν κοιΙ ~λεκ,ρo
λΟΥικω\} εγκα'1lXστά.σεων, εΙς τριπλοσν, εΙς ·ην αναγράφοντ:χι 
αί . χρησιμοποιούμενοιι συσκευαι και ό τρόπος συνi)kσεως 
και λειτοuργί:χς α,,;των, σlJντετοιγμέν'Υ) κοιι ύπογΖγρ:χμμέν-1J 
ύπο του κocτα νόμον μ''ιχανικου ~ ύπομ'Υ)χοινικου. 

δ) ΓΙ ρουπολογισμος της ~ιΧπ:Χν'Y)ς, εΙς τριπλΓ)σν, Βια την 
προμήθειαν, εγκ:χτ&στασιν των άντί.ιων κοιι δεξαμενων άνα
ι.uτικως ι~ς καΙ OCπασων των λοιπων μ'Υ)χ:χνοι.ογικων ~ 
~λεκτρoλoγικων εγκαταστάσεων, mιντεταγμένoς κχι. δπο
γεΥραμμένος δπο το;; Κ:Χ7α νόμον μηχανικο;:; :r, 'Jπομηχ-χ
νικου. 

ε) Γραμμάτιο'ι κα:ταθέιrεως εΙς δ'Υ)μόσιον -:-αμεϊον 8ρα
χμων πεντα:κοσίων (500) i)t' ε;κocστην άντλία:ν, συνυπολογι
ζομένου καΙ το;:; άρχικως κlΧ,;,ιχτεOέντoς ΤΟΙΟ'JΤΟ') κ:χΙ 8ρχ. 
300 δι' έκάσΤ't)ν φΟΡ'Υ)την ιΧντλίαν. ΓΙ ροκειμένοu περΙ τοπο
θετήσεως ιΧντλίας παρεχούΟί')ζ κεχωρισμένως ~ εν ιΧν:χμίξει 
θιάφορα z'ts"!) καυσίμων ύποβάλλετα:ι και δεύτερον γραμ
μάτιον καταθέσεως εΙς i)ημόσισν 7?:με~oν i)ραχμ(;')ν πεντα
κοσίων (500). 'Ισόποσον γρocμμι;ίτιον 'Jποβ&λλετocι κα:Ι εν 
περιπτι~σει εγκατα:στά.σεως πλυν'ClJρ[οu-λιπα:ντηρlοu. 
τα κα:τα τας περιπτ. α' κ:χι β' σχεδια.Υρ&μμα:τ:χ ύποβά.λ

λονται εΙς τετραπλουν επι τυΠΟΠΟΙ'Yjμένον χάρτου κα:τα η ΙΝ 
476 (594 χ841 ~ 420 χ594 ~ 2~)7 χ420 :η 210 χ297 
χιλ.), φέροuν την ύπoγραφ~ν του Ο'1Jντ:χ.ζ:χντος τ:χυτα κα:τχ 
νόμον 8ιπλωμα:τούχοu μί')χανικου Υ, υπομηχανικο;:; κα:ι. του 
ενi)ιαφερομένοu, εχουν δε σ"YJμανθΊ) δεόντως. Δεξια. κ:χι. κά.
,ωθι των σχε3ιαγρ:χμμάτων συντάσσετ,χι ύπόμψημα ',?έρον 
τεχνικας λεπτομερείας rr,c; κατασκεur,ς ώς ΚιΧΙ τα στοιχε1::χ 
του αιτουντος. ΤΟ κα:τα τ-ην εί.σαγωγικΎ)ν 8ιάτα:ξιν της παΡΟ'J
σης παρα:γράφου εγγραφον περί καταλληλότητος θέσεως 
μετα τσπογραφικου σχεδια:Υρ:Χμμχτος κoινoπoιε~ται εΙς την 
ά:ρμοδΙα:ν ύπηρεσΙαν του 'Ύ'πουργείου Βιομί')χχνίχς καΙ 'Ενερ
γείας και εΙς ,ην ιΧστυνoμικ~'1 &:ρχη'} της περιoχΎjς ~νθα 
προβλέπετocι ~ ϊδρuσις του πρατηρίοu. 

5. Μετά την ύπoβoλ~ν τω'} κα:τα την προηγοuμένΊ)'J παρ&
γρα:φον συμπληρωματικων aLx:xιoXoYI)TLX(;Jν, ή &ρμοδΙα. 
ύπηρεσΙα: προβαίνει εις τον ελΖγχον α:ύτων κα;ι. εφ' /Ίσον 
τα:υτα: πλΊjρoυν ,ους διά του π::φόν-:ος Υ.:Χθοριζομένους όρους, 
ΧOΡ'Y)γε~ την &3ει!Χν ίδρ,)σεω;::; το;:; πρocτηρΙου 'JTCO την πρου
πόθεσιν της προγενεστέρας 'Jποβολ'tjς των χ:Χτωθι cΧπoδει
κτικων: 

α:) 'Αποοεικτικου κα:";"αθέσεως είς Τεχνικον Έπψελ'fj
τήριον της Έλλάδος (ΤΕΙ::) :r, :::1:; τα παραρ-:-tιματα α:,,;του 
-η την εξοuσιοδοτοuμέν'η'J ';1.0 το!) ΕΕ Τράπεζα: τΊjς ιΧμoιβΊjς 
του σuντάξα:ντος την μ::::λέ,φ του κα.τα νόμον μ'Υ)χα:νικου ~ 
ύπομ'Υ)χοινικοu κχτα την 3ιαδικοισΙαν την όριζομέν'fjν ύπο τοίί 
άπο 30.5.1956 - 31.5.1956 Β.Δ/τος, «περ~ κα.νονισμου -roG 
τρόποu κ:χταβoλΎjς Tijc; ιΧμοLβ"r,ς των μ'Υ)χανικων έν γένει», 
Και' των μετα:γενεστέρων αύτου τροποποιήσεων. 

β) 'ΛΠ03εΙΚτLΚOυ καταθέσεως: 
αα) Έπι της αμοιβΥις -:-oG μηχανικου διά την εκπ6νησι 

rr,c; τεχνικΊjς μελέτης και' την επΙβλεψιν των π&σης φύσε<ύ 
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μηχοινολuγικων εγκαταστάσεων τοϊ) ι.δρυΟΙντος πρατηρίου 
τοϊ) ύπο του Α.Ν. 2:326/40, «περL Ταμείου Συντάξεων Μη
χανικων και Έργοληπτων Δημοσίων 'Έργων» και Ν.546/43, 
«περι 7ων εσόδων ,Ίjς περιουσίας 70υ Έθνικου Μετσοβίου 
Πολυ-:-εΖνείου» όριζομΙνου ποσοσ7uU είς δ{ιο επι τοίς έκα70ν 
(2 ~,~) ύπερ του Ταμείω Συν7&ξεων Μηχανικων και Έργο
):'fjπτ(7Jν Δημοσίων "Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) καΙ. ενα επι τοίς 
έκα-:-ον (1 ~,;;) ύπερ TuU Έθνικοϊ) Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ) και 
ββ) Έπι τοϊ) προϋπολογισμοϊ) της κατι1: την προηγουμΙ

νΤιν ύποπερίπτωσιν οαπάν'Υ)ς των μ'Υ)χανολογLκων εγκατα
στάσεων ποσοστοϊ) ένος επL τοίς χιλίοις (10/00) ύπερ του 
ΤΣΜΕΔΕ και Τ,μίσεος της μονάδος επΙ. τοίς χιλίοις 
(0,500/00), ύπερ του ΕΜΠ. 

γ) , Λποοεικτικuυ προκαταβλ'Υ)θΙντος εΙς Ο'Υ)μόσιον τα
[Ltio'! rpόρuυ επι Ί:'1jς άμoιβΊjς τοϊ) κατι1: τα: άνωτΙρω οιπλω
ματούχου μrιxανικoυ Τι ύπομηχανLΚΟU οια: την μεΜτην των 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 

'Αρμόδιοι δια: την κατα τ·ην παρουσαν παράγραφον θεώ
ΡΥισιν των σχετικων πινακιοίων αμoιβΎjς των μηχανικων 
(;)ς καΙ. οια: ".ην εκοοσιν των (Γ/.ετικων εντολων καταβoλΊjς 
κρατ-ήσεων ύπερ 7ui) δ'Υ)μοσίου ~ ύπερ τρίτων είναι δια μεν 
τ-~ν ΠεΡωχ·ην 70υ Νομου ' AττικΊjς, το ΤΕΕ, οια οε τας Ι.οι
π:Χς πεΡΙΟΖας α[ οιευθ'Jνσεις τεχνικων ύπrιpεσιων των νομων, 
1:που δεν ύφίστανται παραρτηματα του ΤΕΕ. 

6. 'ΕπιτρΙπεται 'ή δια της αύτη ς άποφάσεως xopYιΎYJσις 
&'lείας ΙΟΡ'Jσεως πρατηρίου, εφοδιασμΙνου δια: πλειόνων της 
μ~ας άντl.ιων Τι TuLOUTO'J περιλαμβάνοντος πλυντηριον-λιπαν
ΤΥιριον. 

Ι. 'ΙΙ α,οεια ιορ,'ισεως, μετα πλΥιρους σεφας εγκεκριμΙ
νων (Γ/.εδιαγραμμάτων κοινοποιείται άπαραιτητως εΙς το 
άρμόοιον οια την zup'fιΎYJGL'! τ-Ίjς άδείας οΙκοοομικ'ijς πολεο
οομικον γραφείον, είς τον ενοιαφερόμενον κα!. εΙς την άρμο
δία.ν δια: την όδον ύπrιρεσίαν του 'Υπουργείου Δημοσίων 
'Έργων. 'Επίσης Τι άοεια ιορύσεως κοινοποιείται κα!. εΙς την 
οίκείαν άστυνομικ-ην άρχ"ήν. 

< 8. 'Η άοεια ιδρύσεως είναι διαρκείας ένος ετους, ουνα
μένη να παρα7αθ'ij επι εν είσΙτι ετος, εφ' Όσον ύπoβληθΊj 
σχετικ-η αtτησις προ τΊjς λΥιξεως αύτ-ϊjς καΙ. διαπισ7ωθΊj 
;~τι δεν επερατώΟ"ιισαν αί εργασίαι κα"ασκευης της 01κοοο
μ'f,ς Ύ; οιαμορφ(:)σΖως τοϊ) προ TuU πρατηρίου χώρου. ΕΙς 
εξαιρ:::τικας ΠΖριπτώσεις Μναται να: παρΙχεται τριων (3) 
μψων 7ό πuλ'J προθεσμία, μετα τ-ην λΊjξιν της παρατάσεως, 
"" ) , \ , λ 'ψ -δια Τ-fιν συμπ 'fιρωσιν τυχον γενομενων παρ α ει' εων της 

εγκαταστάσεως 70υ πρατηρίου. Αtτησις παρατάσεως της 
, ~, '''' 'β ~ ~ L \ \ λ-Υ. ' - "" -οωειας ιορυσεως υπο αΛΛομενη μετα. την ηζιν αυτης 'Ι της 

παρα7άσε6)ς της θεωρείται ώς νΙα αrτησις οιOC την εξ ύπαρ
{IΊς εpεuναν χορηyfjσεως άδείας ιορύσεως, ύπoβαλλoμtνων 
Όλων των δικαιoλoΎYJτικων τα: όποία προβλΙπονται ύπο του 
παρόντος άρθρου, εκτος των άναφεpoμtνων εις τα:ς περιπτ. 
γ' καΙ. ο' ,ϊjς παρ. 4 και α', β', γ' της παρ. 5 του παρόντος 
α,ρορο,) δια τα:ς περιπτώσεις καθ' ας άπασα 'ή εγκατάσταση 
δεν με7α.βάλλεται καί. τα: επανυποβαλλόμενα σχεδιαγράμ
ματα '~ΠΓηpσ.?oντα:ι '';1'0 του ίδίου μηχανικοϋ. 

"ΑρΟρον 18. 

Δια3ικασία ΧΟΡΎιγ"ήσεως άδεΙ6)ν λειτουργίας. 

1. Δια: την xoρTιΊYJσιν αδείας λειτουργίας πρατηρίων, 
προ τΥις ),1jξε(.)ς της ίσχ.'Jος τΊjς άδείας ιορύσεως αύτου, 
υποβάλλονται ε1ς την άρμ03ίαν ύπrιρεσίαν τα κάτωθι 3ι
καιολΟ'(Yj,;ικά : 

α) Α ~ τηr;ις τοϊ) ύπερ ο;:; εξεδ6θη 'ή ά3εια Ιόρύσεως τσϊ) 
προιτιιρίσυ. 

β) ')'πεύθυνσς δ"ήλωσις τοϊί αίτουντος συντασσoμtνη συμ
φώνως προς τα:ς διατάζεις του Ν.Δ. 105/69, ()τι οδτος δεν 
Υ '", '~I λ ' (f Ι "'Λ ,~ 

ει'lαι κατοχος αοειας ειτσυργιας ετερου πρατηριου η ισα-

νικων μεριδίων καθ' άπχσαν την εΠLκράτειαν καΙ. Ότι δεν 
κατεοικάσθη κατα τ-ην τελευταίαν πενταετίαν ~ια νοθείαν 
καυσίμων. 

• γ) Ύπεύθυνος 3+,λωσις τοϊ) επιβλιψαντος, κατα νόμον την 
εκτtλεσιν ,ων μΎιΖχνολογικων καΙ 'ήλεκτρολογικων εγκα-

ταστάσεων, ώς και των εργασιων 3ιαμορφώσεως και κατα
σκευΊjς του πρατηρίου κατα νόμον μΎιχανικου Ύj ύΠOμΎjXα
νικοϊί συμφώνως προς τας διατάξει ς,ου Ν.Δ. 105/69, έν τη 
όποία δΎjλOυται Ότι cΧπασαι αι εγκαταστάσεις εζετελΙσθ'Υ)σαν 
συμφ6)νως προς τα: ε''(κpιθιντlΧ σχεδιαγράμματα, τηΡ1jθtν-

, , ,/'" ... tl ~ ''-
των κατα ΤΎjν εκτεΛεσιν των ορων των περιεχομενων εΊ τη 

αοεία ίορύσεως και τω παρόντι. 
δ) Βεβα(ωσις της άρμ03ίας δια: τ-ην ό30ν ύπrιρεσίας, τοϊ) 

Ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων Ύj τΊjς οίκείας νομαρχίας, 
κατα περίπτωσιν, Ότι ~ κυκλοφοριακ-η σύνοεσις του πρατη
ρίου μετα των όδων εξετελισθη καλως καΙ. ελ~φθ'Y) πρόνοια 
άποχετεύσεως των ύΜτων του χώρου αύτου. . 

2. ΕΙς περίπτωσιν μεταβιβά.σεως η μισθώσεως η καθ' 
οίονSΥιποτε τρόπον παραxωp~σεως της εκμε7αλλεύσεως 
πρατηρίου τινος, τυχόντος &.δείας ιδρύσΖως, 'ή αδεια λειτουρ
γίας χορηγεί7αι επ' ένόματι του εις ον παραχωρείται 'ή 
εκμετάλλευσις επι τη δι' αιτησε(~ς του, ύποβολη των κατα 
τας περιπτώσεις β', γ, καΙ. S' της προηγουμΙνης παρα
γράφου δικαιολογητικων ώς καΙ. των άκολούθων συμπληρω
ματικων τοιο':ιτων : 

α) Γραμματίου καταθΙσεως εις δημόσιον ταμείον του 
προβλεπομένου ύπο της παρ. 4 του πρoηγoυμtνoυ αρθρου. 

β) Ύπευθύνου δηλώσεως του αιτουντος τ-ην αδειαν λει
τουργίας, συντασσομΙνΤις κατα: τα:ς οιατάξεις του Ν.Δ. 105/ 
69, Ότι SE'! κατεδικάσθη επι λιποταξία Τι ανυποταξίΧ καΙ. 
Ότι SE'! ύπόκειται εις τας ύπο των αρθρων 32 καΙ. 83 του 
Ν.Δ. 720/70, ώς ο()τος έκάστοτε ίσχύει άπαγγελλoμtνας στε
ρ"ήσεις και άνικανότητας. 

γ) Ύπευθύνου δYjλ6)σεως, κατα τα:ς οιατάξεις του Ν.Δ. 1051 
69, του αίτουντος, οη εχει νόμιμο'! δικαίωμα ExtLfTrx/J,fIJ
σεως του πρατηρίου. 

ο) ΈπίSειζις εκλογικσυ βιβλιαρίου Τι ύποβολ-η βεβαιώ
σεως περL καταθΙσεως ~ικαιoλoyιιτικων δια την εκοοσιν , 
τουτου. 

3. Μετα: την 'Jποβολ-ην των ώς ανω oικαιoλoΎYJτικων 
ΧΟΡ'Υ)γείται ~ α,Sεια λειτουργίας OCOfJLGTOIJ διαρκείας. 

4. ΕΙς περίπτωσιν καθ' .ην ελαβε χώραν μεταβολ-η τις 
.... Ι...., Ι .... , , 

των στοιχειων της εγκαταστασεως του πρατηριου, μετα 

την xoρYιΎYJσιν της αοείας λειτουργίας ΧΟΡ'Υ)γείται νΙχ άδεια 
λειτουργίας, ύπο την προϋπόθεσιν εγκρίσεως των νΙων άπαι
τητων κατα περίπτωσιν σχεSίω'J, τα όποία δΙον να: ύπο
βληθουν εΙς την άρμοοίαν ύπrιρεσίαν Συγκοινωνιων δι' αιτη
σεως του ενSιοιφερομtνου, εντος εύλ6γου προθεσμίας άπο 
της επελθ01'ισης μεταβολης τΊjς εγκαταστάσεως του πρα
τηρίου. 

τα νΙα (Γ/.ΙΟια συνοοεύονται υπό τγ;ς &.παραιτητου τεχνι
κ'ijς εκθΙσεως της επελθούσΊ)ς μετxβσλΊjς, ώς και τυχον 
άπαιτητων κατα: περίπτωσιν παραβόλων και προϋπολογι
σμου. 

5. 'Εφ' (ίσον ήθελον προκύψει στοιχεία συνιστωντα αδυ
ναμίαν περαιτΙρω λειτουργίας του πρατηρίου, εκ λόγων 
&ναφερομΙνων εΙς τας εν τί{) μεταξυ τυχον δημιoυΡΎYJθείσας 
κυκλοφοριακας και λοιπας συνθ~κας, Μναται 'ή ΔιοίΚ'φις 
να άπαγορεύση την auvtXLG"fj της λειτουργίας του πρατηρίου. 

6. Ή χορηγουμένη ά~εια λειτουργίας ου δεν oημιoυργε~ 
~ικαίωμα ύπερ 06 α5τη Ύ; ύπερ τρίτου, otJSE: τυχον οιOC το 
πρατηριον, Μναται Sέ, εφ' Όσον SιαπιστωθΊj όπoτε~~πoτε 
Ότι επαυσαν ύφιστάμεναι αι ΠΡΟίίποθΙσεις ύφ' &ς εχορηΥήθη, 
να άφαφεθΊj προσωρινως Τι όριστικως δι' 'ήτιoλoΊYJμtνης 
ει3ικης άποφάσε('}ζ τ-Ίjς χοΡηΎYJσάG"ιις ταύτην άρχης. 

'ΆρΟρον 1!1. 

, ΑλλαΥη δικαΙΟ'Jχων άδείας λει"ουργίας. 

ΕΙς περίπτωσιν παραχωρΥισεως της xρ~σεως Τι της εκ
μεταλλεύσεως, εν 15λ<ι> Υι εν μΙρει, νομίμως κατα: τας δια
τάξεις τοϊ) παρόντος λειτουργουντος πρατηρίου εΙς τρίτον 
πρόσωπον, "ή νΙα άδεια λειτουργίας της εγκαταστάσεως, 
επ' όνόματι του τρίτου τούτου πρoσ(~πoυ, εκοίδεται τη 
ύπoβoλΊj των κάτωθι δικαιoλoΎYJτικων : 
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α) Αιτησεως του vtou έκμεταλλευτου του πρα:τηρ(οu. 
β) Ύπευθ{ινο'.) οηλώσεως του νέου εκμεταλλεuτoυ, συν

τασσομένη συμφώνως προς τα:ς Οιατά.ξεις του Ν.Δ. 105/69, 
κατα: τα: έν ήj περ. ε' της παρ. 1 του &ρθρου 17 του πocρόντος 
λ -, ζΙ \ ,ι , ~ ι 'λλ ,..), -
επτομερως ορι ομενοι κocι στι ουοεμιοι οι α, Ι 'Ι του πρατη-

ρίο'.) έπ~λθεν. 
γ) Γραμμα,τίου καταθl:σεως ε1.ς 01jμόσιον ταμεΊον ορα

χμων πεντακοσίων (500) οι' έκά.στην μόνιμον άντλ[αν, ορα
χμων τριακοσίων (300) ΟΙ' έκά.στην φΟΡ'Υ)την άτλίαν καΙ 
δραχμων πεντακοσίων (500) οι' ~κσ.στoν πλυντηριον - λι
παντηριον. 

ο) Ύ πευθ{ινου Ο'Υ)λώσεως του ιΧίτουνΤΟζ, συντοισσομένηζ 
κατα: τα:ς Οιατά.ξεις του Ν.Δ. 105/6~, οτι έ:χει δικαίωμα έκμε
ταλλευσεως του πρατηρίου καΙ δτι οΖίΤΟζ οεν είναι κά.τοχος 
&δείας λειτοuργίας έτέρου πρατηρίοΙ) ~ 10ανικων μεριοίων 
καθ' α.πα,σαν την Έπικρά.τεια,ν. 

ε) Έπίοειξις έκλογικοϋ βιβλιocρίου ~ ύποβολ"ή βεβαιώσεως 
περι κα,ταθέσεως οικαιολογ"ητικων δια: την ~xgocrLV τοότου. 

'Άρθρον 20. 

Έπιθεωρ~σεις πρατηρίων. 

Αι έγκαταστά.σεΙζ των πραΤ'Υ)ρίων ύπόκεινται εις επι
θεώρ'Υ)σιν ύπο των &.ρμοΟίων περιφερειακων ύΠ'Υ)ρεσιων, προς 
οιocπίστωσιν της καλΤις κα,ι συμφώνως προς τους οροuς το\) 
πα,ρ6ντος λεLτοuργία,ς των. ΑΙ έπιθεωρ~σεις αΌται λαμβά.
νουν χώρα,ν κocτα. την κρίσιν της &.ρμοδίας περιφερειακ~ς
ύΠ'Υ)ρεσίας κocι εις χρόνον μ~ ουνιΧμενον να: ύπερβΤι την ,ι)εκα,ε
τΙαν &πο T~ς ΠΡΟ'YJγουμέVYjς έπιθεωρ~σεως. 

'Άρθρον 21. 

'Aμφισβ~τησις οικαιώματος ΧΡ'Y)σιμoπoι~σεωζ το\) &κιν'ήτου 
-η έκμεταλλευσεως του πραΤ'YJρίου. 

1. Εις περιπτώσεις &μφLσβ'ητ~σεως του οικαΙ6ψατος xr"l)
σιμoπoι~σεως του &κιν~τoυ : 

α) Προ της χoρηγ~σεως της α(~είrJ,ς Ιορύσεως, &ναστέλλε
τω. -ή χoρ~yησις τα{ιτης μέχρι προσκομίσεως τελεσιοίκου 
έκτελεστης δικαστικ -ης αποφάσεως έπιλυουσ'ης τ~ν διαφορα:ν 
~ ύπευθύνου δrιλώσεως κατα: τα:ς Οιατά.ξεις του Ν.Δ. 105/ 
69 των άμφισβη το{ιντων 1'0 οικαίωμα, περι άνlΧγνωρΙσεως 
του σχετικου δικαιώματος των αΙτο{ιντων. 

β) Μετα. τ~ν χoρ~yησιν της άδείας [δρόσεως το αtΤ"Yjμα 
πρoωθε~ται μέχρι του τελικου σταΙΗου (μtχρι τ:ης ΧΟΡΥιΥη
σεως άοείας λειτουργίας) έπ' όνόματι του τυχόντος τ~ς 
&.oείcις Ιορύσεως ~ του ύπ' α,uτου ύποΟεικνυομtνου. 

2. Εις περιπτώσεις άμφωβψ~σεως του οικαιC:ψα,τος εκ
μετα,λλεοσεως του πρα,τηρίου οεν ιΧνακα-λε'ϊται ~ χορηΎ'Υ)
θεΤσα: α:οεια λειτουργία,ς μέχρι προσκομ1σεως τελεσιδίκου 
εκτελεστης δικαστικΊjς &ποφάσεως. 

"Αρθρον 22. 

Πρατήρια lοιωτικΤις xρ~σεως. 

1. 'Ως ίοιωτικης xρ~σεως πρατηρια, χαρακτηρίζονται 
εν γένει τα: προς έξUΠ'Υ)ρέτrισιν όχ'Υ)μάτων α.νΎjκόντων εΙς την 
περι. :ης έξεοόθη ~ α:οεια, λειτουργία,ς &τoμικ~ν ~ μ~ έπιχεί
ρφιν η '/οι;ι.ικΟ'l πρότ.:.ι·πcν ~·η:;.σ:1ί(ί:.ι η ίοιωτικοσ ~!κ::tίο:.ι. 
τα έν λόγ'9 πρατηριι;ι; ίορΔονται εντος του ίοιοκτητου ~ μεμι
σΟωμένου χώρου (περιβόλου) των εγκατocστιΧσεων των ιi!ς 
ανω έπιxεφ~σεων. 

2. 'Η εγκατάστασις των lδιωτικΊjς χρήσεως πρα,τηρΙων 
πληρουν μόνον το';ς εν α:ρθροις [) παρ. 2 περίπτ. β., έ, πα-ρ. 
3 περίπτ. γΙ, εΙ, 6 παρ. 3, 10,11,12 καΙ. Η άνα.φερομένους 
:;:1ς Οέματoc άσφα,λε(α,ς 5ρους του πα,ρόντος, των σχετικ;;)ν 
άοειων χορηγουμένων τη ύποβολη εις την ά.ρμοΟίαν ύΠ'Υ)ρεσία.ν 
άπcΧντων των εν α:ρθΡΟΙζ 17, 18 καΙ. 19 άπα,ΙΤΊjτων, κατα 
περίπτωσιν, {)ικαιολογ'Yjτικων εκτος t.v οι' είοικων Οια,τά.ξεων 
?Χλλως όρίζεται, πλ~ν τΥις προβλεπομέν"l)ς υπό των άνωτέρω 
rxρθρων ύπευθ{ινου OΎjλώσεως 5τι οεν κατεοικάσ(1) ε1tL λιπο
ταξία. ~ άνυποταξία, και 5τι ;»εν ύπ6κειται εΙς τας ύπο των 
αρθρων 82 και 83 του Ν.Δ. 720/1970 περιορισμ(;1;ζ κα,ι δ'η 

οεν κα,τεοικάσθ1) κα,τα την τελευταίαν πεντα;ετίαν οια νοθείαν 
κα,υσΙμων. 

3. ΕΙς τον χωρον των πρατηρίων της κα,τηγορΙας ταοτης, 
xocι. εΙς εμφανες σ'ημείον θOC ύψΙστα,ται, επι. ποιν-η προσωρι
νΊjς Ί) όριστικης &νακλ~σεως τ-ης ά.Οεία:ς λειτουργίας, πινα,
κίς, Οια,στ&.σεων τούλάχιστον 1.00 Χ 0,50 μ. και επι της 
όποΙας θα: &.ναγράφεται ,η ~νoειξις : «ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΙΔΙΩ
ΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΤΠΗΡΕ
ΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΤΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΙΣ (&.νιχγρά
φεται -ή επιχetρ"l)σις) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ». 

'Άρθρον 23. 

Πρocτ'ήριoc ΙδρυΟέντα, κατα το πα:ρελθόν. 

1. ΑίτησεΙζ οια την ϊορυσιν πρατηρΙοu ύποβλΎ)θείσαι 
μέχρι τ-ης 2 'Ια,νουαρΙου 1981 πρoωOOυντlΧι μέχρι του τελι
κου στocΟίο'.) (έ:κοοσις άοείOCζ λειτουργίας ά.περιορΙστου 
ίσχόος) συμφώνως προς τας προ 'ίσχuσάσα:ς Βια-τάξεις. ΑΙ
τησεις ύποβλ"l)θεϊσα:L μετα την 2 Ίανουα,ρΙο'.) 1981 θα εξε~ 
τά.ζονται με τOCς (ι;ιατά.ξεις του πα,ρόντος Π. Δ/τοι;. 

2. Πρα:τηρια Ιορυθέντα β&σει των &ποφά.σεων του 'Τ
πουργου Συγκοινωνιών τ~ς ύπ' άριθ. ΣΤ. 204250/1967 
καΙ ΣΤ 175800/1968 κocι το\.) Β.Δ/τος 464/70 «περΙ όρων 
καΙ 1tροϋποθέσεων έγκα:ταστάσεως καΙ λειτουργΙα,ς άντλιων 
κα:υσΙμων προ πρατηρίων, κειμένων έντος έγκεκριμένων 
σχεοΙων πόλεων καΙ κωμων ~ έντος κα:τωΚ'Υ)μένων εν γένει 
περωχων», Μναντocι να: συνεχίσουν την λειτουΡΥίocν των, ώς 
εχουν Οια.μορφωθεϊ βιΧσει των έγκεκριμένων ,)πο των &ρμo~ 
8(ων ύΠ'Υ)ρεσιων σχεΟια.γρα.μμά.των. Μετα τ~ν λ~ξι" της 
&οεΙας λειτουργία,ς των πραΤΊjρ(ων των άνωτέρω κα:τηγο
ριων, xoρηγε~τocι νέα: τοιαΔτη άπεριορίστο'.) ~ιαρκεΙlΧς τη 
ύποβολη των κά.τωθι οικα:ιολΟΥητικων : 

α:) A~τησις του ένΟιαφερομένου. 
β) Γραμμά.τιον κατocθέσεως εΙς oΎJμ6σιoν τocμεϊον ορα,

χμων τρια.κοσίων (300) οι' έκά.στην μόνιμον άντλΙα.ν, 8ρα:
χμων έκα,τον (100) 'at' έκιΧστην φΟΡ'Υ)την κα,!. ~ρα,χμών τρια.
κοσίων (300) οια. το πλυντήριον-λιπα,ντηριον. 

γ) 'Ύ'πεόθυνος o~λωσις του ιχίτουντος συντα,σσομέν"1) 
συμφ6)νως προς ταζ ~ιατά.ξεις -rov Ν.Δ. 105/69, Ι)τι ούί5εμία. 
άλλαΥη του πρα,τηρίου επΊjλθεν κocι ση οεν κατεΟικά.σθ'1) 
κατα: την τελευταίαν πενταετία,ν Βια. νοΟεία,ν κocυσΙμων, ώι; 
κocι επι λιποταξία ~ ά:νuποτocξία. κocΙ ΟΤΙ οεν 'Jπ6κειται εΙς τας 
ύπο τ;;)ν ocpOptuv 82 καΙ 83 του Ν.Δ. 720/1970, ώ:; ουΤQς 
έκάστοτε ίσχυει, έπαγγελλομένα,ς στερ~σεις κα). άνικocνότη
τα,ς. 

ΕΙς τα:ς δια,τά.ξεις τΤις πα,ρούσ'ης παρocγρά.φου ύπάγοντα.ι 
xai τα ΠΡιXΤ~ΡΙ(X τα ίόρυθέντa προ της ένάρξεως, ίσχόΟζ της 
ΣΤ 204250/1967 &.ποφά.σεως του 'Υπουργείου Συγκοινω
νιων καΙ. τuχόντα, νέας άδεΙα,ς λειτοuργΙOCζ κα-τόπιν προσocρμο
γ'ijς των βά.σει των οια,τ&ξεων τc7!ν &να,φερομένων εΙς την 
παροόσocν παρά.γρα,φον. 

3.α) Δι' άπαντα τα. λειτουργουντα. et τε βά.σει άοεΙας 
Ιορόσεως, εtτε βάσει ά~Mας λειτοuργία.ς πρα,τηρια, ,)γρων 
καυσίμων πρό της έκί\όσεως της ύπ' &.ριθ. ΣΤ/204250/67 
&.ποφιΧσεως του 'l1tOUPYOiJ Συγκοινωνιων κα.r. μη έφοΟια.
σθέντα, εΙσtτι οια. νέας άί5εία,ς λειτουργΙα,ς (ώς ΠΡOσlΧρμOζό
μενα; :η μ,η προσα,ρμοζόμενα.) μέχρις ένά.ρξεως της tσχΔος 
του παρόντος, ύπoβάλλOντlΧι εΙς την άρμοοΙocν ύΠ'Υ)ρεσίocν, 
" - , ~, " θ" ζ ι...~ '1 -υπο των α,οειουχων, εντος προ εσμια:ς ορι ομ ..... ις υπο των 
κα.τα τόπους ύΠ'Υ)ρεσιων συγκοινωνιων, οια: τΟν έφOOιlΧσμOν 
το{ιτων οι' άοείας λειτουργίας, τα: κά.τωθι oικαιoλoγ"YjΤΙΚιΧ : 

αoc) Λtτησις. 
ββ) Γρα.μμάτων χατocθέσεως είς 81)μόσιον ταμείον ορα

χμων τριακοσίων (ΒΟΟ), ~ι' έκιΧστην νομίμως έγκαΤιΞστη
μένrιν μόνιμον αντλίαν xocl. ~ρα:χμων έκIΧτoν (100 )8ι' έκάστην 
φορ"l)την τοια;ύτην. 

γγ) (Υ πεόθυνος ο'ήλωσις κα.τα τας 8ιατάξεις του Ν .Δ. 1051 
69 εΙς ·ην οηλουται οτι δ κά.τοχος της ά3εΙα,ς οεν κατε8ικ&
σ&η επι λιποταξία. η &νυποταξΙα, κα!. ΟΤΙ οεν ύ1t6χ~ιτιχ~ εΙι; 
τας ύπο των OCρθρων 82 καΙ 8..j το\) Ν.Δ. 720/70, ~ς ouτ~ 
έκά:στοτε Ισ-ι{ιει, έπα,γγελλομένocς Mερ~σεις )«Χι ιχνικοινο-
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τητα:ς κα:!. ΟΤΙ 8εν κα:τε8ικάσθΥ) κα:τα: την τελευτα:ία:ν πεντα:ε
ετία:ν 8ια: νοθεία:ν κα:υσίμων. 

β) Μετα: τ~ν ύπoβoλ~ν κα:ι τον ελεγχον των κα:τα: την 
ΠΡΟYjγουμ~νψ ΠιΧράγρα:φον 8ικα:ιολΟΥητικων 8ιενεργεΤτα:ι α:υ-

Ψ Ι ~ , , tv' λ ' '1: 
το ια: υπο επιτροπης α:Π07ε ουμενYjς ε", : 

α:α:) ένος μYjχα:νικου Τι ύπομYjχα:νικου της οΙκεία:ς ύΠYJρε
σ[α:ς συγκοινωνιων Τι έν έλλείψει Τ01Jτου ένος μYjχα:νικου -η 
ύπομYjχα:νικοu -r'r.t; ~ιευθ{)νσεως τεχνικων ύΠ'Yjρεσιων του 
νομου, 

ββ) ένος μΊjΧζY.νΙΚOυ Υι ύπομΊ)χα:νικου του οΙκείου πολεο-
80μικου γραφείου, 

γγ) ένας έκπροσώπου τ:ης οικεία:ς οργα:νώσεως ,,:ων πρα:
τηριούχων, 

γ) Ή έπιτρoπ-~ συγκροτεϊ:τα:ι 8ι' αποφάσεως του οι
κείου νομάρχου κα:!. εχει ώς εργον την γνωμοΟότησιν έπι 
της 8υνα:τότητος Τι μ~ συνεχίσεως τΊjς λειτουργίιΧς του πρα:-

, Κ ' , , ψι (, .... , .... 't: 'ζ 
τηριου. ατα: την ιΧυτο' ια:ν υπο της εΠΙΤΡOΠYJς ε",ετα οντα:ι: 

) 'Ε' (( Ι ... '~ \ 
:χα: αν α:ι υφισταμε'i7~ κυΚΛοφορια:κα:ι cruVVl/xoct περι 

την θέσιν του πρα:τηρίου έπιτρέπουν την λειτουργίαν α:υτου 
ιΧνευ σοβα:ρων 8υσ'ι.ερειων της κυκλοφορίιΧς των ΟΧ'Yjμάτων 
κιχ!. πεζων εΙς τ~ν περ~ o;Ίjς το πρα:τηριον ό80υ. 'Η Έπιτρo~ 
αύτη &.ποφα:ίνεται περ!. o;Ίjς μη ουνα:τ6τητος της συνεχίσεως 
της λειτουργία:ς του πρα:τηρίου, μετα: την στ&.θμιG'η των 
πρα:γματικων οε80μένων και με πλ~ΡΊj αιτtoλ6yηG'η οτι ~ 
συνέxιG'η της λειτουργίας τοίί πρα:τηρίου θέτει σε κίνουνο 
την άσφ&.λεια: τ6σον του πρα:τηρίου σσον και της κυκλοφο
ρία:ς στην περιοχη α:υτου. Τ α: κυκλοφορια:κα: στοιχεϊ:α: της 
πα:ρoύG'ης περιπτώσεως των περιοχων τα: όποϊ:α κυρίως στα
θμίζόνται προς του,ο είνα:ι τα: κάτωθι: 

ιΧαα) ΤΟ έπιτρεπ6μενον οριο ταχύτητος. 
βββ) Ή ύπαρξις -η μ~ άπα:γορευ,ικΥις πινακίοος στα:

θμε'Jσεως α:υτoκιν~των εΙς την οιερχομένψ προ του πρα:τ-ι;
ρίου όΟόν. 
γγγ) Το πλά,,:ος Πις ό80υ κα:ι ,ου πεζ08ρομίου. 
800) 'Η οιέλευσις η μ-η πολλων λεωφορειακων γΡιΧμμων 

8ια: πυκνων ορομολογίων κα:Ι. γενικως ό κυκλοφορια:κός φόρ
τος o;Ίjς όοου. 

ZG:Z) 'Η ύπάρχουσα: όρα:τ6της. 
στσ,σ,) 'Η ύπα:ρξις -ίj μη εις το πρα:τήρtoν ί8ιωτικου 

χώρου έκτος του πεζοορομίου στα:θμε{ισε6Jς των προς OCνε
φ08ια:σμον α:υτοκινήτων. 

ζζζ) 'Η ύπαρξις μια.ς -1; περισσοτέρων λωρί8ων κυκλο
φορία:ς. 

ββ) Έα:ν πλΎιρουνται o~ σροι των ιΧρθρων 5 παρ. 2 περίπτ. 
β' κα!. 6 πιχρ. 3 του ΠιΧρόντος. 

γγ) Έα:ν πλ'Yjσίον του πρατηρίου ,)φίσΤιΧται έστία πυρος 
8'Yjμιουργουσα: κιν8ύνους οια: την λειτουργίαν αυτου. 

00) 'Η ουνατ6της οιαμορφ6Jσεως του χώρου του πρα:τη
ρίου συμφώνως προς τα: έγκεκριμένα: οια: τοίί πα:ρόντος σχε-
8ια:γρ&.μμιΧτα:. Εις ας περιπτώσεις τουτο κα:θίστα:ται ουνατον 
~ έπιτρo~ ύποοεικνύει την οια:μ6ρφωσιν ώς ιΧνω, εις τα:ς 
λοιπα:ς οε περιπτώσεις τα:ς 8υνα:τα.ς βελτιώσεις. 
Ή ύποβολη νέων στοιχείων ώς σχεοια:γρα:μμάτων, τε

χνικων έκθέσεων, προυπολογισμων OCποοεικτικων κα:ταθέ
σεων είνιΧΙ ύποχρεωτικη εις περίπτωσιν καθ' -ην το πριχ-
1:iJptov, κατα: τα:ς ύποοείξεις της έπιτρoπ'ijς, ΟΙιΧμορφουτα:ι 
προς τα: έγκεκριμένα: σχεοιαγράμμα:τα: :η έπέρχοντα:ι είς 
τουτο βελτιώσεις. 

ο) 'Εφ' οσον ~ θέσις του πρα:τηρίου κριθΎj κα:τάλλ'Yjλος, 
οια: την συνέχισιν της λειτουργίας του πρα:τηρίου, εί80ποιεϊ
τα:ι ό ένοια:φερ6μενος περί τούτου έγγράφως, τ&.σσετα:ι οε 
οια: του έγγράφου τούτου εuλογος προθεσμία: ύπο των άρμο
οίων κα:τα: τ6πους ύΠYJρεσιων συγκοινωνιων οια: την οια:μ6ρ
φωσιν Τι βελτίωσιν του Χ6ψου του πρα:τηρίου κα:ι την ύποβο-
λ\..... ,\ , '" έ Ίjν των κατα τα:ς ΠΡOΊjγOυμενα:ς περιπτωσεις αινα:φερομ νων 

(!)ικαιιολΟΥητικων, (jπου OCπα:ιτεϊ:τα:ι τοια:ύτη μετα: την πρα:γμα
τοποίΤισιν των όποίων ΧOΡΊjγεϊ:ται ιΧοειιΧ λειτουργΙαις άορί-
στου (!)ι ' 'Η"'" '\, - , \, θ' _ αρκεLιΧς. αοεια Gιυτη τεΛει υπο τας προϋπο εσε~ς 

'r'Yjt; πα:ρ. 6 του &ρθρου18 του πα:ρ6ντος. Πρατηρια: μ~ προ-
σσιρμοζ' "-,, ι , ι '''' ! ι ομενιΧ, ΤΙΧ οΠοια: εχουν τuχει α:να:νεωσεως ιΧoε~ας λε~-

τoυργ~α:ς με τα.ς προϋσ'ι.υσάσα:ς OΙιΧτocξε~ς μετα: την λΎjξιν 

της άοεΙα:ς λειτουργίαις των, εξετ&.ζονται συμφώνως προς 
τα.ς οιαιτάξεις της πα:ρ. 3 του παρόντος ιΧρθρου. 

ε) ΕΙς περίπτωσιν καθ' ~ν Ύj θέσις του πρα:τηρίι;ιυ οεν 
κρ[νετα:ι ύπο της έπιτpoπΊjς κατάλληλος οια: τ~ν συνέχισιν 
της λειτουργία:ς του πρατηρίου, έκ του λ6γου στι οεν πλΊ)
ρουντιΧΙ οί 5ροι οί άναιφερόμενοι εΙς τ~ν παρ. 3 περίπτ. γΙ 
ύποπερίπτ. ββι του παιρόντος χρθρου, fι ιΧοεια αυτου οεν 
άνιΧνεουταιι και έκοίοεται άπ6φαισις περι σφραγίσεως της 
έγκατα:στ&.σεως. 

στ) 'Η ώς σ.νω ιΧοεια λειτουργίας -;-ου πραιτηρίου ΧΟΡ'Yjγεϊ:
ταιι έπ' ον6μα:τι του η των φερομένων ώς οικαιούχων εις τ~ν 
έν Ισχύει τελευταιίαν αΟειαιν. Ή ιΧοεια αυτη Ούναταιι ώσαιύτως 
να: ΧOΡΊjΎYJθΊj και έπ' ό'l6μαιτι κλ'Yjρον6μων :η έτέρων φυσικων 
προσώπων, όπο την προϋπ6θεσι.ν σπως είς τ~ν τελευτocίαιν 
ταύτη ν περίπτωσιν, της άμεταικλήτου άπο o;Ίjς άοείας παιΡιΧΙ
τησεως του άοειούχου έΚΟYjλουμένΊjς κατα. --;-α.ς Οιατ&.ξεις του 
Ν.Δ. 105/69. 

ζ) ΕΙς ~ν περίπτωσιν ~ Έπιτρo~ άποφαιίνεται περ1. 
της μ~ ουνocτ6τητος συνεχίσεως της λειτουργίας του πραι
τηρίου οια: λ6γους κυκλοφοριαικους Υι γειτνι&.σεως προς έσ
τίαν πυρ6ς, ειοοποιεϊ:ται προς τουτο δι' έγγράφου έπ1. άπο
οείξει, ό ένΟιαιψερόμενος. Έντος μψος άπο της έπιο6σεως 
του έν λ6γω εγγράφου Ούναταιι ό ένοιαφcρ6μενος να: ζYjτηG'η 
τ~ν έπα.νεξέταισιν του πρα.τηρίου αι1Jτου, οι αιιτησεως, όπο 
οευτεροβαθμίου έπιτρoπΊjς, ~τις συγκροτεϊ:ταιι οι' άποψ&.σεως 
του οΙκείου νομάρχου καιι άποτελεϊ:ταιι έκ των κOCτωθι : 

ococ) του διεuθυντου των τεχνικων ύΠYJρεσιων του νομου 
:η του νομίμου άναιπλ'Yjρωτου αιuτου, 

ββ) ,ου οΙκείου προϊσ,αιμένου o;Ίjς δΠYJρεσία.ς συγκοινω
νιων του νομου ΚιΧΙ 

γγ) και ένος έκπροσώπου 7Υις οικείας οργιΧνώσεως των 
πραιτηριούχων. 
Ή έπιτρo~ οιενεργεϊ: έπιτ6πιον α:υτοψίιΧν και μετ' 

έκτίμ'Yjσιν των πραιγμα.τικων οεοομένων (πλάτους όοου, 
πυκν6τητος κυκλοφορίαις, θέσις πρατηρίου ), γνωμ080τεί: 
οια: πλ~ρoυς και 'ήτιολΟΎ'YJμένYjς έκθέσεως περι της ουνατ6-
τητος συνεχίσεως :η ου της λειτουργία.ς του πραιτηρr.ου. 

Ίj) 'ΑνΤΙΚιΧτ&.στασις των άντλιων Τι οεξαιμενων των πρα.
τηρίων περι ων το πα.ρΟν δίρθρον κατα: τον χρόνον Ισ'ι.ύος τΎjς 
lOfJ'YjΎ'YJOZLG'ηt; άόείας λει--;-ουργίας, έπι.τρέπετα:ι έντος της 
:y,:>pf:): έΚΤ&Jεως τ05 Χ.ώ.Ρr;;:J τ05 πραΤΥ}ρfο:>. 'ΩσΖ'.Jτως έ7>Ι
τρέπετα.ι εΙς πρατηριιΧ πεζ08ρομίου -ή προσθ~κ'Yj άντλιων 
ύπο τον σρον στι οεν θα. ύπερβαίνου'l χΟταιι. τα:ς τρεϊ:ς (3) 
συνολικως, της διΟύμου λoγιζoμένΊjς .. ώς Οιπλης. ΕΙς περί
πτωσιν ΚιΧθ' ~ν ύφίστιΧΤιΧι. έπαιρκ-ης ίδιωτtκoς χωr;ος στα
θμεύσεως έπι.τρέπετιΧι. -ή προσθ~κ'Yj πλει.6νων των τρι.ων 
&ντλιων, έφ' 5σον, κατα. τ~ν κρίσιν τΎjς ύΠYJρεσίας έπιτρέ
πουν ΤιΧύτην αί κυκλοφοριακαιι συνθΥικαιι. 

"Αρθρον 24. 

Π αλαιι.α: ΠΡιΧτ~ριαι &'1 OCνεκλ ~θΊj fι άόεια. 

1. ΠραιτηριιΧ μη προσαρμοζ6μενα ΚιΧηχ τα:ς προϊσχυσά
σαις οιocτάξεις των όποίων άνεκλ~θΊJ -ή ιΧΟεια. ~oρύσεως -ίj 
λειτουργίαις οια: κυκλοφοριαικους λόγους κιχι δια: τα: όποϊ:αι 
οεν εχει ΠΡιΧγμα:ΤOΠOΙΊjθΎj ~ σφράγισίς των :η εχει πραγματο
ΠΟΙ'Yjθεϊ: ~ σφρ&.γισίς των &πο της 1Ίjς 'Ιαινουαρίου 1978 ΚιΧΙ 
έντευθεν, έΠιΧνεξετάζοντιΧΙ συμφώνως προς τα:ς δΙιΧτάξεις 
του δίρθρου 23 του ΠιΧρ6ντος. 

2. Πρατηριαι, μ~ προσιΧρμοζ6μενα: κατα: τα:ς προ·(σχυσ&.
σαις ΟΙιΧτάξεις των όποίων άνεκλήθΊ) ~ δίοειαι λειτουργίαις :;; 
, f θ ' - λ' d "".J; '" "'" , εσφραγισ Ίjσαν εκ του ογου οτι οεν ι/το OυνιΧΤΊj 'Yj οιαιτηρYj-
σις της άοείας λειτουργίαις έπ' ον6μαιτι του άοειούχου, Ού
ναται να: έΠιΧνιΧλεΙ70υρΥήσουν έπ' ον6μιΧΤΙ έ-;-έρου προσώπου, 
τηρουμέν'Yjς της oια:Otκαισίαις του δίρθρου 23 του παρ6ντος. 

"Αρθρον 25. 
'Ε ., θέν ' ΠιΧναλειτουργιιΧ σφραιγισ των πρατηριων. 

Είς πραιτηριούχους, των όποίων τα: πραιτηριιχ έσφΡιΧγί
σθ'ησιΧν :η πρ6κειτιΧΙ να: σφραιγισθουν οια: λ6γους άνεξα:ρτη
τους της θελ~σεως αιl)--;-ων, Otινατocι να. έπιτραπεϊ: κατ' έξαί
ρεG'η ~ !ορυa-η και!. λειτουργίιΧ νέου πρατηρίου εΙς περι.οχην 
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του αύτου ο~μοu ~ κοινότψος :η οΙκισμου :η κατωΚ1)μέν1)ς 
περιοχΤις, τηρουμένων των διατιΧξεων του πα:ρ6ντος, πλ~ν 
των διατά.ξεων του &ρθρου 5 (παρ. 2 περίπτ. ;η α[ όπο'ί:αι 
αφορουν την &παΙΤόυμένψ απόστασιν Όπο έτέρου νομίμως. 
ίδρυθέντος :η όπο ~δρυσιν πρατηρίου. ΕΙς την περίπτωσιν 
ταύτην επιτρέπεται ~ ~δρυσις του νέου πρατηρίου εφ' ΙSσoν 
τcΧπλ1)σιέστερα σ1jμε'ί:α εΙσόδοΙ) Υι εξόσου αύτου, όπο έτέρου 
νομίμως [δρuθέντος Υι όπό ~opuaLV επλ τΤις αυτης πλεuριΧς 
τΤις όσου απέχοuν απόστασιν μετροuμέν1jV παραλλήλως 
προς τον&ξ()να τ1jς προ α:ότων ό&>ϋ to"l)V "ήμεγιι:λυτέρα.ν των 
πεντήκοντα (50) μέτρων. 

"ΑρΟρον 26. 

'Εγκατα.στιΧσεις εναποθ1)κεύσεως εκρηχτιχων η 
ευφλέκτων όλων. 

1. 'Απαγορεύεται ~ ~σρuσις και .~ λειτουργία εγκαταστOC
σεών εντος των όποΙων λαμβάνει χώρα χρ:ησις φλογος :η 
εναποθήκευσις εΚΡ'Υ)κτικων Υι ευφλέκτων όλων, εόρισκομένων 
εΙς απόστασιν μικροτέρα:ν τ'ης προβλεπομέν1)ς ύπο των σια
τOCξεων τ:ης παρ. 3 περΙπτ. εΙ καΙ ποφ. 2 περίπτ. β' του &'ρ
θρου 5 του παρόντος. 

2, ΕΙς περίπτωσιν ύπάρξεως τοιούτων εγκαταστάσεων 
ε Ις απόστασιν μικροτέραν των προβλεπομένων όπο του 
παρόντος απο εγχατάστασιν λειτουΡΥουντος Υι όπο topuaLV 
πρατηρ[οu, σιατάσσεται ~ σιακo~ AEtToupylιx!; τ:ης εγκατο.;
στάσεως ταύτης ~ όποία [ορύθ'Υ) μεταγενεστέρως. 

'Άρθρον 27. 

Πρατήριoc λειτουργουντα: μετα την ΙσχΌν τ:ης 
204250/1970 αποφάσεως. 

Πρα:τηρια [σρuθέντα: κα:Ι λειτοuργοuντα: μετα τΎjν ~να:ρξιν 
Ισχύος τ~ς όπ' αριθ. Στ.204250/1970 κανονιστικ:ης αποφά
σεως τοσ 'γποuργεΙου Σuγκοινωνιων η [σρυθ'Υ)σόμενα: με τας 
διατOCξεις του παρόντος Π.Δ/τος κα:Ι σια τoc όπο'ί:α ~πα:uσαν 
όφιστάμενα:ι α:[ ΠΡΟίίποθέσεις α[ αναφερόμεναι εΙς τα γεωμε
τρικα μεγέθη των εγκεκριμένων σχεσιαγραμμάτων σια:μορ
φώσεώς των, σια λόγους ανεξα:ρτήτους της θελήσεως των 

. 'lalΟΜητmνa6τmv ('Π.χ.δIWirλmuν:;!ς όaων, μΖ(ω:J'!ς πλ&το:;ς 
τιζoaρομίQ!) 1(.λ'Π.) -8α έξετιΧζονται Ο':>μφων:χ μ! .. ας a,:χτ&
ξιl~ ,,1j; παραγράφου 3 τοίί άρ-8ροιι 23 't'o~ παρόν,"ο; Π. Δ/τος. 

'Άρθρον 28. 

Καταργούμεναι σιατOCξεις. 

'Απο τ:ης ενάρξεως τ:ης Ισχύος του παρόντος χα:τα:ργε'ί:ται 
το Β.Δ/γμα 464170, ώς τουτο έτροποποιήθ'lJ και συνεπλ1)ρώ
θη μετα:γενεστέρως σια των : 

α) Β.Δ/τος 831170 «περΙ τροποποιήσεως κα:ι σuμπλ'Υ)ρώ
σεως δια:τάξεων ην ων του όπ' ά.ριθ. 464/70 13. Δ/τος, «περΙ 
ορων κlΧΙ προΟποθέσεων εγκα:τα:στOCσεως ΚIΧΙ λειτοuργ[ας 
αντλιων καυσίμων, προ πριι:τηρίων κειμένων εντος έγκο.κρι
μένων σχεσίων πόλεων καΙ κωμων η εντος κατωΚΊJμένων εν 
γένει περιοχων». 

β) Β.Δ/τος 547/71, ((περι τρoπoπoι~σεως κα:ι ΣUμπληP{~
σεως οιατOCξεων τινων του Β.Δ/τος όπ' <ΧριΟ. 464/70 ((περΙ 
ερων και ΠΡΟίίποΟέσεων κλπ.» 

γ) Β,Δ/τος 661/71, ((περΙ τροποποιήσεως και σl)μπλ'Υ)ρώ
σεως οιατάξεων τινων του όπ' αριθ. 831/70 Β.Δ/τος, ((περΙ 
τροποποιήσεως και σuμπλΊJρώσsως σιατOCξεων τινων το::'; 
όπ' αριο. 464/70 Β.Δ. κλπ.» κlΧι 

ο) Β.Δ/τος 324/73, ((περι τρoπoπoι'ίjσεως 3ια:τάξεων τι
νων του Β.Δ/τος 464/70, (ιπερΙ ;;ρων και προίίποΟέσεων κλπ.». 

ΕΙς το'ι 'Ι'ποuργον 2,;uγκοινωνιων αναθέτομεν την Οrjμο
crEzucrtv κα:ι έκτέλεσιν τοσ παρόντος Διατάγματος. 

'Εν ΆΟήναις τΤι 29 ΣΖπτ::;μβρίοΙ) 191:;1 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚSlΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ\ 

ΟIΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ 

ΜlλΤΙΑΔΗ:Ε ΕΒΕΡΤ 

ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΖΑΝΝΗ:Ε ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ:Ε 

lYΓKOINQWIQN 

ΓΕΠΡΓΙΟ:Ε ΠΑΝΑΓIΠΤΟΠΟΥλΟ:Ι; 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 143 
Τροποποίηση διατάξεων σχετικών «με όροιις και προϋποθέσεις εγκατα

στάσεως και λειτοιιργίας αντιλιών καιισίμων και κιικλοφοριακής 
σίινδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών. 

, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

Έχοντας ιιπόΦτι: 

Ι. Τις διατάξεις τοιι άρθροιι 20 τοιι Ν .Δ. 3334/55 «περί μεταφοράς 
αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τριτρόχων αιιτοκινήτων και τρο
ποποιήσεως και σιιμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα 
της Γενικής Διειιθίινσεως Μεταφορών» (Α' 237). 

2. Τις διατάξεις τοιι άρθροιι Ιπαράγρ. 2 ',ou Ν.Δ. 511/1970 «περί 
ιδρίισεως και λειτοιιργίας πρατηρίων ΙΙΎρών καιισίμων σταθμών αιιτοκι
νήτων, πλιιντηρίων αιιτοκινήτων και περί κιικλοφοριακής σιινδέσεως 
εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 91). . 

3. Την ιιπ' αριθ. 1002081/28/89 απόφαση τοιι Πρωθιιποιιργοίι 
και τοιι Υποιιργοίι Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφιι
ποιιργό Οικονομικών Ηλία Παπιχηλία» (ΦΕΚ 10 Β'). 

4. Την ιιπ' αριθ. Υ 594/29.6.1988 απόφαση τοιι Πρωθιιποιιργοίι 
«Κόιθορισμός αρμοδιοτήτων τοιι Αναπληρωτή Υποιιργοίι Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Κοσμά Σφιιρίοιι» (Β' 444). 

5. Την αριθ. 38/1989 γνωμοδότηση τοιι Σιιμβοιιλίοιι της Επικρα
τείας με πρόταση των Υ ποιιργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων Έργων τοιι Αναπληρωτή Υποιιργοίι Μεταφορών και ΕΠ,ικοινω

. νιών; τοιι -Ύ'φιιποιιργοίι Οικονομικών, ιχποφασίζοιιμε: 

Άρθρο Ι 

Το άρθρο 2 τοιι Β.Δ.,465/1970 .περί όρων και προϋποθέσεων εγκα
ταστάσεως και λειτοιιργίας αντλιών καιισί.μων προ "ρατηρίων κειμένων 
εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκη
μένων εν γένει περιοχών χαι περί κιικλοφοριακής σιινδέσεων εγκατα
στάσεων μετά των οδών» (Α' 150), ocντικαθίστατIXΙΙ ως εξής: 

'Άρθρο 2 

Γενικοί Ορισμοί 

α) Ως πρατήρια χαρακτηρίζονται οι Εγκαταστάσεις στις οποίες με τα 
εκάστοτε ισχίιοντα μέσα μέτρησης και με τοιις όροιις τοιι παρόντος δια
τάγμιχτος είναι επιτρεπτή η παροχή ιιγρών κοιιισίμων σε τροχοφόρα 
οχήματα κ.λπ. ονομάζονται δε οι εγκαταστάσεις αιιτές στο εξής στο πα
ρόν διάταγμα «πρατήρια». 

β) Η κατά'το άρθρο 2 παράγρ. 12 τοιι Ν. 1557/85 .Γενικός Οικο
δομικός Κανονισμός» (Α' 210) έννοια τοιι τηπέδοιι ισχίιει και για την 
εφαρμογή των διατάξεων τοιι 1tcxρόντος διατάγματος. 

, 

γ) Ως πρόσωπο τηπέδοιι νοείται το όριο αιιτοίι με τον κοινόχρηστο 
χώρο της οδοίι.· 

Άρθρο 2 

Στην παράγραφο 2 τοιι άρθροιι 4 τοιι Β.Δ. 465/70 προστίθετααι το 
ακόλοιιθο εδcXφιo: / 

«Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων β και ε της 
, παρ. 1 τοιι άρθροιι 5 τοιι παρόντος διατάγματος η απόσταση αιιτή με- ' 
τριέται από το πλησιέστερο σημείο της ΚU'tλοφοριακής διαμόρφωσης 
(άκρο της λωρίδας επιτcXχιινσης ή επιδράβιινσης) τοιι πρατηρίοιι μέχρι 
τη θέση αιιτή». 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 5 τοιι Β.Δ. 465/70 γίνονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις: 
1. Η παράγραφος 1 α αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Σε θέσεις πΟΙΙ βρίσκονται σε χαμπιιλότητα ή αναστροφη της κλί

σης της οδοίι, αν δεν ιιπάρχει ορατότητα πριν το πρατήριο από απόστα
σης 200 μ. 150 μ. και 7Q μ. για τις περιπτώσεις πρατηρίων σε εθνι
κοίις ή επαρχιακοίις και π.αράπλειιροιις ή δημοτικοίις και κοινοτικοίις 
δρόμοιις. , 

.. Η απόσταση ιχιιτή μετριέτιχι επί τοιι cXξoνIX της πλησιέστερης προς το 
ΠΡOCτήpιo λωρίδας κιικλοφορίας με αρχή της μέτρησης την προβολή επί 
τοιι άξονα τοιι cxκρoιίoιι εξωτερικοίι σημείοιι της εισάδοιι ή εξάδοιι τοιι 
προιτηρ:ου και τέλος τοιι σημείο τερματισμοίι της μέτρησης των παρα
πάνω ocντιστoίχων μεγεθών. Η προϋπόθεση της ορατότητας ελέγχεται 
με οπτική επαφή, μέσα στα όρια τοιι οδοστρώματος, μετοιξίι των ση
μείων ποιι βρίσκονται σι> uφ'οι; ενός μέτροιι από την επιφcXνεια τοιι οδο
στρώματος πcXνω από τα σημεία π(ιιι προσδιορίστηκαν με τον τρόπο ποιι 
προαναφέρθηκε» . 

2. Η πιχράγραφος 1 γ αντικαθίσταται ως εξής: 
"γ) Ό10cν η απόσταση ενός πρατηρίοιι από άλλο εκτός ορίων εγκεκρι

μένων σχεδίων πόλεων ποιι βρίσκεται στην ίδια πλειιρά της οδοίι είναι 
μικρότερη: 

αα) Των 15.000 μ. για την περίπτωση εθνικών οδών τοιι βιχσικοίι 
δικτίιοιι της χώρας. 

ββ) Των 5.000 μ. για την περίπτωση εθνικών οδών δειιτερείιοντος 
δικτίιοιι της χώρας, επαρχιακών οδών και παραπλείιρων οδών (Service 
Roads) π!>ιι δημιοιιργοίινται σε κίιριες οδικές αρτηρίες τοιι. 
π) Των 500 μ. για την περίπτωση δημοτικών ή κοινοτικών οδών 

και SR. 
Δεν ιιπάρχει θέμα ελάχιστης απόστασης μεταξίι πρατηρίων, όταν 

αιιτά χωρίζονται από εγκεκριμένο ριιμοτομικό σχέδιο πόλης ή οικιαμοίι 
στην ίδια πλειιρά της οδοίι». . 

3. Η παράγραφός Ιδ τοιι αιιτοίι άρθροιι 5 τοίι ίδιοιι Β.Δ:465/70 κα
ταργείται. 

4. Η παράγραφος Ιε τοιι ίδιοιι άρθροιι 5 τοιι Β.Δ. 465/70 αριθμείται 
ως δ και το πρώτο εδάφιο αιιτής αντικαθίσταται ως ~~;ής; 

«δ) Όταν η απόσταση πρατηρίοιι από ,τοιι άκροιι τεχνικο'; έργοιι της 
οδοίι ποιι δεν δίιναται να διαπλατιινθεί, είναι μικρότερη των ελαχίστων 
αποστάσεων των 200μ., 120μ., 100μ: και 50μ. για τις περιπτώσεις , 
πρατηρίων επί εθνικώ~ οδών τo~. βασικοίι δικ::ίιοιι, εθνικών οδών 1:01.) 

user137
Επισήμανση
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δευτερείιοντος δι;(τίιου, εποιρχιοικών ή ποιροιπλεΙΙρων οδών κοιι δημοτι
κών ή ΚΟΙΥοτικι;,'Υ οδών οιντιστοίχως». 

5. Η περίπτωση 2β του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70 οιντικοιθίστοιτοιι 
ως εξής: 

-l) Εις θέσεις π:λησίον Εκποιιδευτηρίων, Νοιών, ΝοσηλευτικώΥ Ιδρυ
μάτων, κινημοιτογράιΡων ή θεάτρων, ειΡόσον οι ζώνες επιβρoιΔUνσεως ή 
επιτοιχΙΙνσεως επεκτείνοντοιι προ της εισόδου ή εξόδου τοίιτων ή εφόσον 
το κέντρο της νηcIίδoς των σιντλιών ή των ιΡρεοιτίων των δεξοιμενών ή 
της προβολής τωll στομίων των σωλήνων εξοιερώσεως οιυτών οιπέχει 
προς πάσοι κοιτεΙΙΟυνση οιπό του κτιρίου του εκποιιδευτηρίου ή του θεά
τρου ή του κινημοιτογράιΡου οιπόστοιση μικρότερη των σοιράντοι (40) μέ
τρων. 

Άρθρο 4 

Οι ποιρά'ίΡΟΙιΡΟΙ 4, 5 κοιι 6 του Β.Δ. 465/70 οιντικοιθίστοιτοιι ως εξής: 
.4. Κυρώνονται τοι συνοδείιοντοι το ποιρόν σχέδιοι κυκ~oιpoριoικών 

διοιμΟΡιΡώσεων πρατηρίων κοιι λοιπών εΎΧοιτοιστάσεων, που συντάχθη
κοιν σοιν υποδεί'ίμιχτοι, ειΡοιρμοζόμενοι ως κάτωθι: 

(οι) Τίιπος Α. 

Γιοι προιτήριοι και λοιπές ε'ίκοιτοιστάσεις στο Βοισικό Εθνικό Οδικό δί
κτυο κοιι εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων η κυκλΟιΡοριοική σΙΙνδεση 
διοιμΟΡιΡώνετοιι ως εξής: 

Στο κέντρο της σΙΙνδεσηι; κοιτοισκευάζετοιι τροιπεζοειδής νησίδοι ιΡυ
τευμένη, με πλάγιες πλευρ'ές, υπό 'ίωνίοι 30 Ο προς τον άξονοι της οδοΙΙ, 
την πάΥω βάση 20.00 μ. οιπό τον άξονοι της οδοΙΙ κοιι την κάτω βάση, 
μήκους εξοιρτωμένου οιπό το πρόσωπο του τηπέδου κιχι ελάχιστου 
50.00 μ. σε ιχπόσΤΙΣση 3,50 μ. οιπό ΤΟ όριο του κυκλοφοροΙΙμενου τμή
μοιτος της οδοΙΙ. 

Εκιχτέρωθεν της νησίδσιc; διιχμΟΡιΡώνετιχι η είσοδος κιχι έξοδος πλά
τους 5.00 μ. κοιι υπό 'ίωνίοι 3Qo προς τον' άξονοι της οδοΙΙ στη συνέχειοι 
των λωρίδων επιβράδυνσης κοιι επιτάχυνσης ελάχιστου μήκους 
160.000 μ. κοιι πλάτους 3,50 μ. 

Πέροιν των λωρίδων επιτάχυνσης κοιι επιβράδυνσης κοιτοισκευάζετοιι 
έρεισμοι, πλάτους όσο της υπόλοιπης οδοΙΙ κοιι όχι μικρότερο του 1,50 μ. 

Στην είσοδο κοιι έξοδο κοιτοισκευάζοντοιι πλευρικές νησίδες. Η νησίδοι 
αντλιών τοποθετείτο:ι σε οιπόστοιση 31.00 μ. οιπό τον άξονοι της οδοΙΙ. 

Οι ζώνες επιβράδυνσης κοιι επιτάχυνσης~ η είσοδος, η έξοδος, κΙΧθώς 
κοιι η με διοιγράμμιση ζώνη επιστρώνοντοιι με οδόστρωμοι όμοιου τΙΙπου 
με οιυτό της οδοΙΙ. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνετοιι κοιτά την κρίση της 
επιχείρησης. 

Γιοι την ειΡιχρμοΥίI του τΙΙπου οιυτοΙΙ οιποιιτείται ελάχιστο μήκος προ
σώπου του τηπέδου 80.00 μ. 

Με την έγκριση της κυκλΟιΡοριοικής σΙΙνδεσης ε'ίκρίνετοιι κοιι η οιποι
ροιίτητη οριζόντιοι κοιι κοιτοικόρυιΡη σήμοινση σΙΙμιΡωνιχ με το Ν. 614/77 
«Περί Κώδικος Οδικ·ης Κυκλοφορίοιρ> (Α' 167) κοιι ο ηλεΚΤΡΟιΡωτισμός 
σΙΙμφωνοι με τις ισχίιουσες προδΙΟΙ'ίροιφές περί ηλεΚΤΡΟιΡωτισμοΙΙ οδών. 

(β) Τίιπος Β. 

Γιοι προιτήριοι κοιι λοιπές ε'ίκοιτοιστάσεις στο Δευτερείιον Εθνικό 
Οδικό δίκτυο κοιι εκτ<Ις εΎΧεκριμένων σχεδίων πόλεων, η κυκλΟιΡοριοική 
σΙΙνδεση, διοιμΟΡιΡώνε"ΟΙΙ ως εξής: . 

Στο κέντρο της σΙΙνδεσης κΌCτιxσκευάζετ~ι τροιπεζοειδής νησίδοι πλά
τους 4.00 μ. με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό 'ίωνίοι 300 προς τον 
άξονοι της οδοΙΙ κοιι την κάτω βάση μήκους εξοιρτωμένου οιπό το πρό
σωπο του τηπέδου κιχι ελάχιστου μήκους 30.60 μ. κοιι σε οιπόστοιση 
3.00 μ. οιπό το άκρο ,'ου κυκλΟιΡοροΙΙμενου τμήματος τηςοδοΙΙ. Η ζώνη 
αυτή διοιμΟΡιΡώνετοιι με δΙΟΙ'ίράμμιση. 

Εκοιτέρωθεν της κεντρικής νησίδΣΙC; διοιμΟΡιΡώντοιι η είσοδος κοιι έξο
δος πλάτους τoυλάχιcrτoν 5.00μ. υπό γωνίοι 300 προς το άξονοι της 
οδού κοιι στη συνέχειοι οιυτού οι λωρίδες επιβράδυνσης κοιι επιτάχυνσης 
ελάχιστου μήκους 70.00μ. κοιι πλάτους 3.00μ. Πέροιν των λωρίδων 
αυτών διοιμορφώνετοιι το έρεισμοι ίδιο με οιυτό της υπόλοιπης οδού όχι 
μικρότερο του 1.50 μ. 

Στην είσοδο κοιι έξοδο κοιτοισκευάζοντοιι πλευρικές νησίδες. 

Η νησίδοι οιντλιών τοποθετείτοιι σε οιπόστοιση 3.50μ. από την κε
ντρική νησίδοι. 

Οι ζώνες επιτάχυνσης κοιι επιβράδυνσης κοιι η με δΙΟΙ'ίράμμιση ζώνη 
επιστρώνοντοιι με όμοιου τΙΙπου οδόστρωμοι με οιυτό της οδοΙΙ. Ο υπόλοι
πος χώρος επιστρώνετοιι κοιτά την κρίση της επιχείρησης. 

Γιοι την ειpoιρμ,orή του τύπου οιυτοΙΙ οιποιιτείται ελάχιστο μήκος προ
σώπου του τηπέδου 50.00μ. 

Με την έγκριση της κυκλΟιΡοριοικής σΙΙνδεσης ε'ίκρίνετοιι κοιι η οιπα
ραίτητη οριζόντιοι κιχι κoιτιxκόρυcpη σήμοινση σίιμιΡω\ιοι με τον Ν. 

614/77 κοιι ο ηλεΚΤΡΟιΡωτισμός σΙΙμιΡωνοι με τις ισχίιουσες προδιοι'ίΡΟΙ
ιΡές περί ηλεΚΤΡΟιΡωτισμοΙΙ οδών. 

(-Υ) Τίιπος Γ 

Γιοι προιτήριοι κοιι λοιπές ε'ίκοιτοιστάσεις επί εποιρχιοιχών οδών όπως 
οιυτές κοιθορίσθηκοιν με σχετικά Δ/τιχ που εκδόθηκοιν σε εκτέλεση του Ν. 
3155/55 «περί κιχτοισκευής και συντήρηση οδών» (Α' 63) εκτός ε'ίκε
κριμένου σχεδίου πόλεων ή ποιράπλευρων οδών (SERVICE ROADS) 
με κυκλοφοροΙΙμενο πλάτος οδοίι με'ίοιλίιτερο των 6.00μ. Σ' οιυτά η κυ_
κλΟιΡοριοική σΙΙνδεση διαμΟΡιΡώνετιχι ως εξής: 

Στο κέντρο της σίινδεσης κοιτοισκευάζεται τραπεζοειδής νησίδοι πλά
τους 4.00μ. με τις συ'ίκλίνουσες πλευρές υπό 'ίωνίοι 300 προς τον 
άξονοι της οδοίι κοιι την κάτω βάση μήκους εξαρτώμενου οιπό το πρό
σωπο του τηπέδου κοιι έλάχιστου μήκους 20.00μ. κοιι σε οιπόστοιση 
2.50μ. οιπό τΟ άκρο του κυκλΟιΡοροίιμενου τμήμοιτος της οδοΙΙ. Η ζώνη 
οιυτή διοιμΟΡιΡώνεται με δια'ίράμμιση. 

Εκοιτέρωθεν της κεντρικής νησίδοις διοιμορφώνεται η είσοδος κοιι έξο
δος πλάτους 5.00μ. υπό 'ίωνίοι 300 ως προς ,τον άξονοι της οδοΙΙ κοιι 
στη συνέχεια οιυτοΙΙ λωρίδες επιβράδυνσης κοιι επιτάχυνσης ελάχιστου 
μήκους 45.00μ. κοιι μετοιβλητοΙΙ πλάτους οιπό 0-3.00μ. 

Πέροιν της λωρίδοις επιτάχυνσης κοιι επιβράδυνσης διαμΟΡιΡώνετοιι 
έρεισμοι πλάτους όσο της οδοΙΙ. 

Οι λωρίδες επιβράδυνσης κοιι επιτάχυνσης επιστρώνοντοιι με όμοιο 
τΙΙπο οδοστρώμοιτος με οιυτό της οδοίι. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνε
τοιι κοιτά την κρίση της επιχείρησης. 

Γιοι την ειpoιρμorή οιυτοΙΙ του τίιπου οιποιιτείτοιι ελάχιστο μήκος προ
σώπου του τηπέδου 40.00μ. 

Με την έ'ίκριση της κυκλΟιΡοριοικής σίινδεσης ε'ίκρίνετοιι κοιι η αποι
ροιίτητη οριζόντιοι κοιι κιχτιχκόρυφη σήμσινση σΙΙμιΡωνοι με τον Ν. 
614/77 κοιι ο ηλεκτροφωτισμός σΙΙμιΡωνα με τις ισχίιουσες προδια'ίΡΟΙ
ιΡές περί ηλεκτροφωτισμοίι οδών. 

(δ) Τίιπος Δ 

Γιοι προιτήριοι κοιι λοιπές ε'ίκοιταστάσεις σε εποιρχιακοΙΙς δρόμους των 
νήσων που σινΟΙιΡέροντοιι στο εδάφιο γ της πιχροιγράφου 4 του άρθρου 9 
του ΒΔ 465/70 όπως κάθε φορά ισχΙΙει. Για τοι προιτήριοι κοιι ε'ίΚΟΙΤΟΙ
στάσεις σε παράπλευρους δρόμους (SERVICE ROADS) με κυκλοιΡΟ
ροΙΙμενο πλάτος οδοΙΙ ίσο ή μικρότερο των 6.00 μέτρων. 

Γιοι πρατήριοι επί υπεροιστικών τμημάτων (εκτός ηκεκριμένων σχε
δίων πόλεων) κοινοτικών ή δημοτικών οδών. 

Η κυκλοφοριοική σίινδεση διαμΟΡιΡώνετοιι ως εξής: 
Στο κέντρο της σΙΙνδεσης κοιτοισκευάζετοιι τραπεζοειδής νησίδοι πλοι

κοστρωμένη πλάτους 4.00μ. κοιι την κάτω βάση ελάχιστου μήκους 
10.00μ. σε εΠΟΙιΡή με την οικροιίοι 'ίροιμμή του ερείσματος της οδοΙΙ κοιι 
τουλάχιστον 1.00μ. Η ζώνη οιυτή διοιμΟΡιΡώνετοιι με οριζόντιοι θιοι
'ίράμμιση. 

Εκοιτέρωθεν της νησίδοις ιχυτής κοιτοισκευάζετοιι είσοδος κοιι έξοδος 
με πλάτος 5.00μ. κοιι κλίση 45 ο προς τον άξονοι της οδοίι. 
Η νησίδοι οιντλιών κοιυσίμων ελάχιστου πλάτους 1.00μ. τοποθετείτοιι 

σε οιπόστοιση 3.00μ. τουλάχιστον ιχπό την κεντρική νησίδοι. 

Η είσοδος κοιι έξοδος κοιθώς κοιι ο χώρος του προιτηρίου επιστρώνε
τοιι κοιτά την κρίση της επιχείρησης. Κοιτά την κρίση της υπηpεσίΣΙC; με 
την έγκριση κυκλΟιΡοριοικής σΙΙνδεσης εγκρίνετοιι κοιι η οιποιραίτητη ορι
ζόντιοι κοιι κοιτοικόρυιΡη σήμοινση κοιι ο ηλεΚΤΡΟιΡωτισμός σΙΙμιΡωνοι με 
τις ισχύουσες προδΙΟΙ'ίΡΟΙιΡές. 

Σχέδιο Ε, 

Ποιρουσιάζει τις κοιτά πλάτος, τομές της οδού στις, θέσεις της κυκλο
ιΡοριοικής σΙΙνδεσης των προιτηρίων. 

Το έδΟΙιΡος εντός των ορίων της έκτοισης της επιχείρησης διοιμΟΡιΡώ
νετοιι με κλίση προς τοι πλάγιοι, ώστε τοι όμβρια ύδοιτιχ νοι μην κοιτοικλύ
ζουν την οδό ή διοιφορετικά η αποχέτευση αυτών θοι γίνετοιι με υπό-
'ίειους οιγωγούς μέσω ιΡρεοιτίων. , 

Οι ζώνες επιβράδυνσης κιχι επιτάχυνσης κoιτoισκευάζo~oιι με την 
κοιτά πλάτος κλίση του κοιτοιστρώμοιτος της οδού, τοι δε ερείσμοιτιχ με 
κλίση 3%. 

Τοι αποχευτεικά έΡ'ία-(τάιΡΡΟΙ) της οδού θοι πρέπει νοι συνεχίζονται με 
υπόγειους οχετοίις με ιΡρεάτιοι επιθεώρησης, τοι δε υπάρχοντα τεχνικά 
ήτοι οχετοί, γειΡυρίδιοι επτεχείνονται πέροιν της καταλαμβοινόμενης ζώ
νης με δοιπιΧνη του ιδιοκτήτου της επιχείρησης κοιι με οδηγίες της Τπη
ρεσίΣΙC;. 

5. Στοι ποιροιπάνω υποδείγματα η θέση του κτιρίου του προιτηρίου, οι 
χώροι στάθμευσης ο οιριθμός των σιντλιών κοιυσίμων, είναι ενδεικτικά 
κοιι μποροΙΙν νοι τοποθετηθοίιν ανάλογοι με τη διοιτιθέμενη έκταση». 

6. Η μελέτη κυκλΟιΡοριοικής σίινδεσης για τα προιτήριοι κοιι λοιπές 
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εγκα.τα.στrισει.; στο εθνικό, επα.ρχια.κό ΜΙ Δημοτικό ή ΚΟΙ\lOtικό Οδικό 
Δίκτuο, εκτό.; εγχεκpιμ.eνων σχεδίων πόλεων, εγχρίνοντα.ι α.πό την α.ρ
μόδια. για. την οδό uπηΡεσία. τη.; Γενική.; Γρα.μμα.τεία..; Δημοσίων Έρ
γων ή τη.; οικεία..; Noμα.pχία.c;. 
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1006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Άρθρο 5 

1. Η πιχροιγ. Ι τοΙ) ά:ρθροΙ) 7 τοΙ) Β.Δ. 465/70 ιxvτικιxθίστιxτιxι ως 
εξής: 

«1) Γιιχ τη δι(Χμόρφωση των ζωνών επιβρά:δuνσης κιχι e.πιτά:χuνσης 
δεν απαιτείτιχι ιδιόκτητος χώρος πέριχ τοΙ) e.λά:χιστoI) προσώποΙ) τοΙ) ΎTj
πέδοΙ) ιχλλά: είνιχι i)uνιχτόν οι ζώνις ιxutic; νιχ διιχμορφωθοίιν σε χώρο ποι) 
πιχριχχωρείτιχι ή ε,φόσον uπά:ρχe.ι ο ιχπιχριχίτητος χώρος μέσοι στο είιρος 

απαλλοτριώσεως της οδοίι, σίιμφωνιχ με 'touc; εγκe.κριμένοuς tίInouc; 
από οιπόΦεως ιχποστά:σεως, ιχκτίνων κιχι κιχμπίιλης προσαρμοΥής.-Οι 
ζώνες ιxutic; επιστρώνονται με οδόστρωμα ίδιοΙ) τίιποΙ) με ιχuτό της 
οδού». 

2. Το τρίτο εδάφιο της πιχρ. 5 τοΙ) oιUtoίI ά:ρθροΙ) 7 τοΙ) B~Δ. 465/70 
αντικιχθίστιχτιχι ως εξής: 

.το ποσό της επίιησης διν μπορεί νιχ είνιχι κιχτώτερο των 
2.000.000 δριχχμών». 

Άρθρο 6 

Η πιχριχγρ. 4 10Ι) ά:ρθροΙ) 9 τοΙ) Β.Δ. 465/70 ιχντικιχθίστιχτιχι ως 
εξής: . 

.4) Τιχ κτίριιχ 'tI:UV πριχτηρίων ΚΙΧΙ,λοιπών εγκιχτιχστά:σεων πρέπιι νιχ 
ικιχνοποιοίιν 'touc; τεχνικοίις όροuς ποι) προβλέποντιχι ιχπό 'touc; ισχίιοντες 
οικοδομικοίις κιxvoνισμoίις. 

Η οικοδομική γριχμμή ~ε'oδoίις εκτός εγκεκριμένοΙ) σχεδίοΙ) πόλέως , 
ορίζεται ως εξής: ' 

ΙΧ) Στο βιχσικό εθνικό οδικό δίκτuο 60 μέτριχ ιχπό τον ά:ξονιχ της οδοίι 
και όχι λιγότερο των 40 μέτρων ιχπό το όριο ιχuτής. 

β) Στο δεuτερείιον ιθvικό οδικό δίκτuο 45 μέτριχ ιχπό τον ά:ξονιχ της 
οδοίι κιχι όχι λιγό'tερo των 30 μέτρων ιχπό το όριο ιχuτής. , 

γ) Γιιχ τιχ τμήματιχ το'Ι) εΘVικoίι δικτύοΙ) ποι) ixouv κιχτιχσκεuιχσθεί; 
ολοκληρωθεί κιχι λε:ιτοuργούν σιχν ιχuτοκινητόδρομοι ή οδοί τιχχείιχς xu
κλοφορίιχς με κιχτασκεuιχσμένοuς πιχρά:πλεuροuς δρόμοuς (S,R.) σε 
επιχφή με την xupiιx οδό ή σε ιχπόστιχση ιχπό ιχuτήν, τιχ κτίριιχ τοποθετοίι
ντιχι στην οριζόμενη ιχπόστιχση ιχπό τον ά:ξονιχ της xupiιxc; οδοίι κιχι 20 
μέτριχ ιχπό τον ά:ξονιχ τοΙ) πιχριχπλεύροΙ) δρόμοΙ) (SR). 

δ) Στο επιχρχιιχκό οδικό oixtuo χιχι πιχρά:πλεuροuς δρόμοuς (S.R.) τοΙ) 
EΘVικoίι ΔικτύοΙ) τοuλά:χιστον 20 μέτριχ ιχπό τον ά:ξονιχ της οδοίι πλην 
των επιχρχιιχκών οδών των Νομών κuχλά:δων, Λέσβοu, Xiou, Σά:μοu, 
Νήσων Νομού Πειριχιώς, Νήσων Βορείων Σπορά:δων, Σκύροu, Σκιά:
θοu, ΣκοπέλοΙ) κιχι Αλονήσοu, Δωδεκιxvήσοu, πλην ΝήσοΙ) ΡόδοΙ) κιχι Ιο
νίων Νήσων, πλην ΝήσοΙ) ΚέρκuΡιχς, γιιχ touc; onolouc; ισχίιει η διά:τιχξη 
τοΙ) επόμενοΙ) εδιχφίοΙ) ε. 

ε) Στοuς δημοτικοίις ή κοινοτικοίις δρόμοuς τοuλάχιστον 6 μέτριχ ιχπό 
το όριο της οδοίι. 

Το όριο της οδοίι, εφόσον τούτο δεν είνιχι κΙΧθορισμένο με ιχπΙΧλλοτρί
ωση, λιχμβά:νειχι σε απόστιχση 5 μ. κιχι 3 μ. ιχντιστοίχως για το εθνικό 
και λοιπό οδικό δί,cτ\)ο, ιχπό το σημείο σuνά:vτησης τοΙ) εξωτιρικοίι 
άκροΙ) της τά:φροu, 1) τοΙ) πριχνοίις ,;ou εκχώμιχτος ή επιχώμιχτος με το 
φuσικό έδαφος. 

:Αρθρο 7 

Το εδάφιο δ τοΙ) άρθροΙ) 10 τΟΙ) Β.Δ. 465/70 ιxvτικιxθίσταται ως 
εξής: 

«δ) Η μέγιστη επιτρεπόμινη χωρητικότητιχ κά:θε uπόγεισις δεξαμενής 
ορίζεται σε 1 Ο κuβικά μέτριχ, χωρίς να σUΜπεριλιxμβά:νετιxι το ιχνιχγκιχίο 
κενό ιχπό 5%. Η σuνολική γιιχ κά:θε εγκιχτά:στιχση μέγιστη ιπιτρεπόμενη 
χωρητικότητιχ των uπογείων δεξαμενών καθορίζετιχι σε 50 κuβικά: μέ
τριχ γιιχ βενζίνη XOL"';J, ενισχuμένη κιχι ιχμόλuβδη κιχι 30 κuβικά: μέτριχ 
γιιχ πετρέλΙΧιο •. 

Άρθρο 8 

Στο τέλος τοΙ) ά:ρθροΙ) 11 τοΙ) Β.Δ. 465/7Q9 προστίθετιχι εδάφιο θ 
ποι) έχει ως εξής: 

«θ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητιχ κάθε uniprEtoιι; δεξιχμε
νής ορίζεται σε 1 Q κuβικά: μέτριχ, χωρίς να σuμπεριλαμβά:νεται το ιχνιχ
γκΙΧίο κενό ιxnj,.-5%. 

Η σuνολικη γιιχ κά:θι;.- 'ιtpιxτήριo μεγίστη επιτρεπόμενη χωρητικότητιχ 

των uπέργe.ιων δεξαμενών καθορίζετιχι σε 20 κuβικά: μέτριχ». 

Άρθρο 9 

1. Στο τiλος της πιχριχγρ.Ιβ τοΙ) ά:ρθροΙ) 17 τοΙ) Β.Δ. 465/70 προ
στίθετιχι το ιχκόλοuθο εδά:φιο: 

.Το σχεδιά:γριχμμιχ ιχuτό πρέπει νιχ είνιχι θεωρημέν~ ιχπό την σφμόδιιχ 
Τπηρεσίιχ της Γενικής Γριχμμιχτείσις Δημοσίων Έργων ή της οικείσις 
Νομιχρχίιχς, ότι πληροίιντιχι οι όροι κιχι οι πpoiίπoθέσεις τοΙ) πιχρόντος 
διιxτά:γμOtτoς γιιχ την έγκριση της κuχλοφοριιχκήςσίινδεσης τοΙ) πριχτη
ρίοΙ) μετά: της οδοίι». 

2. Η πιχρά:γρ. Ιε τοΙ) άρθροΙ) 17 τοΙ) Β.Δ. 465/70 ιxvτικιxθίστιxτιxι ως 
εξής: 

οε. Tneueuyη δήλωση τοΙ) ιχιτοίιντος ποι) σuντά:σσετιχι σίιμφωνιχ με τις 
διιχτά:ξεις τοΙ) Ν. 1599/86 (Α' 75), στην οποίΙΧ νιχ δηλώνετιχι ό'tι έχει 
νόμιμο δικΙΧίωμιχ χρησιμοποίησης τοΙ) ΎTjπέδoI) γιιχ την iopuOTj τοΙ) πριχ-
τηρίοu., , 

3. Η πιχρά:γρ. 2 τοΙ) ά:ρθροΙ) 17 τοΙ) Β.Δ. 465/70 κιχι η πιχρά:γρ. 2 
τοι) ά:ρθροΙ) 17 τοΙ) Π.Δ. 1224/81 .Περί όρων κιχι πρoiίπoθέσεων ιδρίι
σιως κιχι λe.ιτοuργίιχς πριχτηρίων uγρών κιχuσίμων κειμένων εντός ιγκε
κριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή ιγκικριμένων οικισμών ή ιν γένιι 
κιχτωκημένων περ.ιοχών. (Α' 303) ιxvτικιxθίστιxτιxι ως ιξΉC;: 

.2. Μετά: την uποβολή και τον έλιγχο τών κιχτά: την προηγοίιμινη 
παρά:γριχφο δικιxιoλOΎTjτικών, διενεργιίτιχι ιχuτοΦίιχ ιχπό τριμελή ιπι
τροπή, ποι) ορίζετιχι με. ιχπόφιχση τοΙ) Νομά:ρχη κιχι ιχποτιλείτιχι ιχπό ένιχ 
διπλωμιχτοίιχο μηχιχνικό ή uπομηχιχνικό της Ύ'πηρισίσις Σuγκ/νιών, 
ένιχ διπλωμιχτοίιχο μηχιχνικό ή uπομηχιχνικό της Πολεοδομίσις κιχι ένιχ 
εκπρόσωπο τοΙ) οικείοΙ) δήμοΙ) ή της κοινότητιχς, διπλωμιχτούχο μηχιχ
νικό ή uπομηχιχνικό, ποι) ορίζετιχι ιχπό ιχuτόν. 

Άρθρο 10 

Το εδά:φιο β της πιχριχγρ. 1 τοΙ) ά:ρθροΙ) 18 τοΙ) ΒΔ 465/70 κιχτιχρ
γείτιχι xιxttcX uπόλοιπα εδάφιιχ γ, δ κιχι ε ιχνιχριθμοίιντιχι ως-β, γ, κιχι δ 
ιxvτίστoιχιx. 

:Αρθρο 11 
, ' 

1. Η πιχρά:γρ. 6 τοΙ) ά:ρθροΙ) 21 τοΙ) Β.Δ. 465/70 ιxvτικιxθίστιxτιxι ως 
ιξής: 

«6) Σε. περίπτωση κιχτιχσκεuής πιχρά:πλεuροu δρόμοΙ) (SERVICE RO
ADS) ο ιδιοκτήτης τοΙ) πριχτηρίοΙ) unoχpeoutιxt νιχ προσιχρμόσει με δική 
τοΙ) διχπά:νη, την κuχλοφοριιχκή σύνδιση προς τη νέΙΧ κιχτά:στιχση. 

Η προσιχρμοΥή ιχuτή γίνιτιχι σίιμφωνιχ με όσιχ ορίζοντιχι στην πιχρά
γριχφο 4 τοΙ) ά:ρθρou 6 τοΙ) πιχρόντος διιχτά:γμιχτος •. 

2. Η πιχρά:γριχφος 7 τοΙ) ά:ρθροΙ) 21 τοΙ) Β.Δ. 465/70 όπως ιχuτή 
ιχντικιχτιχστά:θηκε. με το ά:ρθρο 5 τοΙ) ΠΑ. 509/84 «Τροποποίηση διιχ
τά:ξιων τοι) Β.Διιχτά:γμιχτος 465/1970 (Α' 150) κ.λπ .• (Α' 181) ιχντι
κιχθίστιχτιχι ως εξής: 

«7) Η ά:διιιχ κuχλοφοριιχκής σύνδεσης των πριχτηρίων κιχι λοιπών 
ιγκιχτιχστά:σεων τοΙ) ά:ρθροΙ) 24 τοι) πιχρόντος διιχτά:γμοιτος, όπως η διά:
ταξη ιχuτή κά:θε φορά: ισχύει, χορηγιίτιχι με την πρoiίπόθεση ό'tι οι ιδιο
κτήτες 'touc; θιχ _ κιχτιχβά:λοuν ετήσιο μίσθωμιχ γιιχ την πρσοωρινή χρήση 
της έκτιχσης ποι) ιχνήκει στην ιδιωτική neptouoiιx τοΙ) δημοσίοΙ) κιχι είνιχι 
ιχνιχγκαίιχ γιιχ την προσπέλιχση κιχι εκμετά:λλεuση των πριχτηρίων κιχι 

λοιπών ιγκιχτιχστάσεων. 

Το ετήσιο ,μίσθωμιχ γιιχ τις xuXΛoςpoptoιxic; auvolaetc; με το εθνικό βΙΧ
σικό κιχι δεuΤέρe.ίιον δίκτuο, ιχποτιλεί έσοδο τοΙ) ΤΕΟ πο\) έχει την ιχπο
κλειστική εκμετillεuση των χώρων ιχuτών σίιμφωνιχ με την πιχρ. 4 τοΙ) 
ά:ρθροΙ) 26 τοΙ) Ν. 1418/84 «Δημόσιιχ έργιχ κιχι ρuθμίσe.ις σuνιχφών θι
μά:των» (Α' 23). 

Το μίσθωμιχ ιχuτό κΙΧθορίζετιχι κά:θε δίιο χρόνιιχ με απόφιχση της Διοι
κούσας Επιτροπής τοΙ) ΤΕΟ, βεβιχιώνετιχι σιχν έσοδο τοΙ) ΤΕΟ με. από
φιχση τοιι ΠροέδροΙ) της Διοικοίισσις Επιτροπής (Δ.Ε.) oιutoίI, ειπσρά:ττε
τσιισύμφωνιχ με τις διιχτά:ξεις περί δημοσίων εσόδων ΙΧ1tό τιχ κιχτά: τό
nouc; δημόσιιχ τιχμείιχ με βά:ση χρημιχτικούς κιχταλόγοuς, 1t'6u ιχποστέλ
λοντιχι σ' ιχuτά: ιχπό το ΤΕΟ, κιχι κιχτιχτίθετιχι σε πίιστωση τοΙ) λογιχριιχ-

, σμοίι τοΙ) ΤΕΟ ποΙ) τηρείτιχι στην Τρά:πεζιχ της Ελλά:δσις. 
Το ετήσιο μίσθωμιχ γιιχ τις κuκλοφοριιχκές σuνδέσεις με το επιχρχιιχκό 

oixtuo ιχποτελεί έσοδο τοΙ) οικείοΙ) Νομιχρχιιχκοίι Τιχμείοu. Το μίσωθμιχ 
κΙΧθορίζιτιχι κά:θε δίιο χρόνιιχ με πριχκτικό Επιτροπής ποι) ιχποτελείτιχι 
ιχπό τον Οικονομικό Έφορο, τον Διεuθuντή Τεχνικών Τπηρεσιών κιχι 
τον Διεuθuντή Γεωργίιχς τοΙ) Νομοίι, βεβιχιώνετιχι σιxv έσοδο τοΙ) Νομαρ
χιιχχοίι ΤοιμείοΙ) ιχπό την Επιτροπή ιχuτή, εισπρά:πετιχι σίιμφωνιχ με τις 
διιχτάξεις περί δημοσίων εσόδων .χΠό τιχ κιχτά: τόποuς δημόσιιχ τιχμείιχ με 
βά:ση χρηματικοίις ΚΙΧΤΙΧλόγοuς ποΙ) ιχποστέλλοντιχι σ' ιχuτά: ιχπό το Νο-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 

μιχρχιοιχό Τιχμείο χιχι ΧΙΧ-;ΙΧ-;ίθε-;ιχι οε πίπωση -;οιι λσΥιχριιχσμοό -;οιι Νο
μιχρχιοιχοό Τιχμείοιι ποιι τηρεί-;ιχι στην Τρόιπεζιχ Eλλόιδ~. 

':'. Ο χιχθορισμόι; -;οιι μίσθώμιχ-;ος "'(ίνε-;ιχι με βόιση την xaιτηΎoρίιx -;οιι 
δρόμοιι, -;0 πλόι-;ος χιχι -;0 χιιχλοφοριοιχό φόρ-;ο ιxu-;ou, ΧΙΧθώι; ΜΙ τη 

θέση, τη ΎεωΎΡοιφιχή περιοχή, την πιχριχχώροόμενη έχ-;ιχση χιχι την 
οιV';ίποιχη ιχξίιχ τηι; τηι; χιιχλοφοριιχχήι; σόνδεσηι; ΜΙ ιιπολσΥίζε-;ιχι ιχπό 

την ημερομηνίιχ έΧδοσηι; τηι; όιδει~ λεΙ-;OΙΙΡΎί~ τηι; επιχείρησης, την 
οποίΙΧ εξιιπηρε-;εί η χιιχλοφοριΙΧΧή σόνδεση χιχι ΧΙΧ-;ΙΧβόιλλε-;ιχι -;0 ΙΧΡΎό
-;έρο μέσιχ σ' ένιχ -;ρίμηνο ιχπό την χοινοποίηση τηι; ιχπόφιχσηι; χιχθορι

σμοό τηι; Δ.Ε. -;οιι ΤΕΟ ή -;OU πριχχ-;ιχοό της Επι-;ροπήι; προχειμένοιι 
ΎΙΙΧ έσοδο -;οιι Νομιχρχιοιχοό Τιχμείοιι ή μέσιχ πο πρώ-;ο ψίμηνο -;οιι 
χρόνοιι ΎΙΙΧ Χόιθε όιλλη περίπ-;ωση. Οι ενδιιχφερόμενοι, μέσιχ οε προθε
σμίιχ δέΧΙΧ (10) ημερών ιχπό την χοινοποίησ'!1 σ' ΙXU-;OUC; της ιχπόφιχσηι; 
τηι; Δ.Ε. -;οιι ΤΕΟ ή -;OU πριχχ-;ιχοό τηι; Επιψοπήι; μποροόν νιχ ιχσχή
σοιιν ένπιχση σ-;ον ιχρμόδιο Νομόιρχη. Ο Νομόιρχηι; ιχποφιχίνε-;ιχι -;ελεσί
διχιχ -;0 ΙΧΡΎό-;ερο μέσιχ σε ένιχ μήνιχ ιχπό την ΧΙΧ-;όιθεση της ένπιχσης. Η 
ιιποβολή ένσ-;ιχσηι; δεν ιχνιχο-;έλλει την ιιποχρέωση ΧΙΧ-;ΙΧβολήι; -;οιι μι
σθώμΙΧ-;9ς.ΚΙΧθιισ-;έρηση ΧΙΧ-;ΙΧβολήι; -;οιι μισθώμιχ-;οι; επιφέρει την ιχνόι
χλησητηι; όιδει~ λεΙ-;OΙΙΡΎί~ -;οιι πριχτηρίοιι ή τηι; εΙΧΙΧ-;όιπιχσης. Οι 
ιχρμόδιει; ιιπηρεσίΕC; ποιι χορηΎοόν τηι; όιδειει; χ.ιιχλοφοριΙΧΧών σιινδέ~ . 
σεων -;ων πριχτηρίων ή.-;ων λοιπών ειχιχ-;ιχσ-;όισεων, έχοιιν ιιποχρέωση 
lιιχ XOLllOΠOLOUIl otV';iIPιxcpιx -;ωll ιχδειώll ΙΧu-;ώll σ-;ο ΤΕΟ ή πο Νομιχρ
χιιχχό Τιχμείο χιχ-;όι περίmωση». 

3. Η πιxρζιtjρόιφoι; 10 -;οιι όιρθροιι 21 -;οιι Β.Δ. 465/70 otV';ιχιχθίπιχ
-;ιχι ως εξής: «10) Σε δρόμοιις -;ιxχεί~ χιιχλοφορίιχι; ή ιχιι-;οχινη-;όδρο
μοιιι; όπως ορίζov-;ιχι στηll πιχρόιΎριχφο 1 -;οιι όιρθροιι 2 -;οιι Ν. 614/77 
επι-;ρέπε-;ixι ηίδριιση χιχι λει-;oιιρrίιx χόιθε φόσεωι; εΎχιχ-;ιχπόισεωll μόνο 
σ-;οιις πιχρόιπλειιροιιι; δρόμοιιι; (SERVICE ROADS). 

ΚΙΧ-;' εξιχίρεση -;ων ιχνιχφερομi~ωll σ-;ο προηΎοίιμενο εδόιφιο, επιψέ
πε-;ΙΧΙ"σε δρόμοιιι; -;ιχχείιχι; xιιxλoφoρί~ ή ιχιι-;οχινη-;όδρομοιις η ίδριιση 
χιχι λεΙ-;ΟΙΙΡΎίιχ Σ-;ιχθμών Εξιιπηρέτησηι; Aιι-;oxιVΉ-;ων (ΣΕΑ) σε χώροιιι; 
ποιι έχει την ιχποχλειπιΧή εχμε-;όιλλειιση -;0 ΤΕΟ σuμφωιιιχ με -;ις διοι
-;όιξείς τηι; ΠΙΧΡΙΧΎρόιφοιι 4 -;οιι όιρθροιι 26 -;οιι Ν. 1418/84 (Α' 23). Οί 
Σ-;ΙΧθμοί Eξtίπηρέτησης Αu-;οχιVΉ-;ωll περιλΙΧμβόινοull διόιφoρεc; εΎΧΙΧ-;ΙΧ
σ-;όισειςΊιΙΧ τηll εξιιπηρέτηση οχημόι-;ων χιχι επιβΙΧ-;ώll, όπως πριχτηριο 
UΎρώll χιχuσίμωll ή ιιγριχερίοιι, πλιιVΤΗριo, λιπιxVΤΗΡΙό, σιινεργείο, ιχνιχ
ψιιχτηριο, εσ-;ΙΙΧ-;όριο, μο-;έλ χιχι όιλλεc; ΙΧιιόιλΟγΕC; εγχιχ-;ιχπόισεις. 

Γιιχ -;0 είδος -;ωll εjXιχ-;ιχσ-;όιοεωll -;ωll Σ-;ΙΧθμώll Εξιιπηρέτησηι; AU-;Q
ΧιVΉ-;ωll, -;ον -;ρόπο xιιxλoφ~ριιxxής ΣUllδεσης, τηll χωΡΜιχξΙΧή θέση χιχι 
τηll οιπόσ-;ιχση με-;ιχξό -;ωll δεll εφιχρμόζov-;ιχι οι διΙΧ-;όιξεις -;οιι Διιχ-;όιγμιχ
-;οι; ιxu-;ou, ιχλλόι ό, -;ι προβλέπε-;ιχι στη σχε-;ΙΧή μελέτη. Οι πιχρόιπλειιροι 
δρόμοι σε περίmωση ποιι ιχπό τη μελέτη προβλέπε-;ιχι νιχ εφόιπ-;οV';ιχι σ-;ο 
χώρο -;ων Σ-;ιχ~μώll Εξιιπηρέτησηι; Αu-;ΟΧιVΉ-;ωll, ιχπιχγορεόε-;ιχι νιχ επι
χοιιιωιιοull με -;οιιΙ; Σ-;ιχθμοόι; ΙXII-;oUς ΜΙ τηll χόριοι οδΙΧή ιχρτηρίιχ. Η 
ίδριιση χιχι λει-;οιιργίΙΧ πριχτηρίων ιιγρών χιχuσίμωll σ-;ιχ ΣΕΑ γίνε-;ιχι 
σίιμφωιιιχ με -;ιςδιΙΧ-;όιξεις -;οιι όιρθρoiι 8, -;οιι όιρθροιι 9, πoiρόιΎΡ' 1,2,7 
χιχι 8, -;οιι iipOpou 1 Ο, εx-;ΌC; τηι; χωρη-;ιχότη-;ιχς ποιι ΧΙΧθορίζε-;ιχι με τηll 
όιδειιχ ίδριισης, -;οιι όιρθροιι 11, -;οιι όιρθροιι 12, -;οιι όιρθροιι 13, -;οιι όιρ
θροιιl4, -;οιι όψθροιι 15, -;01ί όιρθροιι 16, -;οιι όιρθροιι 17 πιχρόιγρ. 
5,6,7,8,9 χιχι -;οιι όιρθροιι 18 -;οιι πιχρόV';οc; ΔΙΙΧ-;όιγμιχ-;ος. . 
Η ίδριιση χιχι λεΙ-;ΟΙΙΡΎίιχ πριχτηρίωll ιιγριχερίοιι, σuνεΡΎείωll επι

σχειιήι; ΙΧU-;ΟΧιιιή-;ων χιχι λοιπών εjXιχ-;ιχσ-;όιοεωll -;ων ΣΕΛ rill!-;OΙL σόμ
φωιιιχ με -;ις ισχόοιισει; ΎΙ' ιχιι-;όι δΙΙΧ-;όιξεις, εΧ-;ός ιχπό -;ις οιιιιχφερόμειιεc; 
στη χωρο-;ιχξΙΧή θέση χιχι τηll χιιχλοφοριοιχή σόνδεση. . 

4. Με-;όι την πιχρόιΎριχφο 10 -;οιι όιρθροιι 21 -;οιι Β.Δ. 465/70, προ-
σ-;ίθε-;ιχι ιιέΙΧ πιχρόιγροιφοι; 11, ποιι έχει ως εξής: . 

«11. Σε περίπ-;ωση με-;ιχ-;ροπής uπόιΡΧΟV';ΟC; δρόμοιι, σε οδό Jιxxai~ 
χιιχλοφορίΙΧι; ή ιχιι-;οχινη-;όδρομο, -;ιχ πριχτηριιχ χοιι οι λοιπέι; εΎXιx-;ιxσ-;όι~ 
σεις, ποιι ήδη λει-;οιιργοίιν, προσιχρμόζοV';ιχι με -;ις προβλεπόμενει; ιχπό 

• τη μελέτη σιινθήXΕC; χιιχλοφορίΙΧι; τηι; οδοό. Με-;όι τηll έΧδοση τηι; ιχπό
φιχσηι; χιχροιχτηρισμοό uπόιρχov-;οc; δρόμοιι, σε δρόμο -;ιxχεί~ χιιχλοφο

. ρίιχι; ή ιχιι-;οχινη-;όδρομο, ισχόόιιν -;ιχ εξής: 
ΙΧ) Δεll εξε-;ιΧζοVtιχι ιχιτησειι; γιιχ τη χορήτηση ιχδειών ίδριισηι; ΜΙ λει-

-;oιιρrίιxι; πριχτηρίωll χιχι λοιπών εjXιχ-;ιχσ-;όισεωll. '. 
β) "AδειΕC; ίδριισηι;, ποιι έχοιιν χορητηθεί, aCPOGOIl ιχποδεδειγμέιιιχ ιχπό 

τηll ιχρμόδιιχ γιιχ τηll οδό Ύ πηρεσίΙΧ, έχοuιιπροχωρήσει οι εργιχσίες (οιχο
δομιχέι; εγχιχ-;ιχσ-;όιοεις χιχι χιιρίωι; χιιχλοφΟΡΙΟΙΧή σuιιδεση) ενημερώιιο
ΙΙ-;ιχι οι Χόι-;οχοι χιχι εφ' όσον δηλώσοιιν ό-;ι έλιχβιχll rνώση -;ωll προβλε
πομέιιωll σuιιθηχών χιχι ιχποδέχov-;οιι τηll ολοχλήρωση, προωθοίιV';ΙΧΙ μέ
χρι -;οιι -;ελιχοό σ-;ιχδίοιι χιχι otV';ιμε-;ωπίζοV';ιχ,Ι όπως ~ιι-;όι ποιι ή όιδειιχ 
λει-;οιιργίΙΧ είχε χορητηθεί πριll τηll έΧδοση τηι; ιxπόφcxrιJιo, διιχφορε-;ιχόι 
ιxνιxxΙXΛoό\rτιxι οι χιιχλοίΡοριιχχέι; σuιιδέσειι; με χοιιιοποί,!άη σ-;ις ιxρμόδιεc; 
ιιπηρεσίεc; όποιι είχιχν εχδόσει σχε-;ιΧές όιδειέι; (οιχο:ίομιχές, ίδριισηι; 
πριχτηρίωll χοιι λοιπώll εγχιχ-;ιχσ-;όισεων). ' 

Ύ) Ειχιχ-;ιχσ-;όισεις τηι; πιχριχγΡιΧφοιι Ιβ -;οιι όιρθροιι 24-;ou πιχρόV';ος 
Διιχ-;όιγμιχ-;ος εξοιχολοιιθονν vιx λει-;oιιρrOόν με όιμεση χιιχλοφοριΙΧΧή 
σόvδεση ιχπό τηll χόριιχ οδό μέχρι την εξιχσφόιλιση εξόπηρετησεωι; με . 
δεu-;ερεuοll οδιΧό δίχ-;ιιο. 

δ) Aat-;ouprouV';ιx προιτηριιχ ΜΙ ειχιχ-;ιχσ-;όισεις τηι; πιxρotΎρόιφoιι 1 ιχ 
-;οιι όιρθροιι 24 -;οιι πιχρΜoc; ΔιιχτόιΎμιχ-;ος εξιχχολοuθοίιll lιιχ λει-;οιιρ
roull προσωριιιόι με όιμεση χιιχλοφΟΡΙΟΙΧή σννδεση με την χίιριιχ οδό έΧ
δοσηι; σχε-;ιχήι; πρόιξηι; τηι; επoπ-;είιoιισ~ Ύπηρεoioιc; -;οιι Φορέιχ χιχ-;ιχ
σxεUΉιo -;οιι έρroιι με-;όι ιχπό jYώμη -;ριμελοόι; επι-;ροπήι; χιχι με-;όι 1) 
σχε-;ΙΧή βεβΙΧίωση τηι; Διεuθuιιοuσ~ -;0 έρro Ύπηρεσίιχ γιιχ την ένιχρξη 
λει-;oιιρrί~ της XόΡΙ~ οδοό ως χλειστηι; οδοό σόμφωvιx με την μελέτη 
χιχι 2) τη.Γέξιχσφόιλιση λει-;οιιργίιχι; μέσω πιχρόιπλεuρωll οδώll. 
Η ιχνιχφερθείσιχ επιτροπή ιχπο-;ελεί-;ΙΧι άπό -;οιις Προϊσ-;όιμέIioΙΙΙ; της 

Εποπ-;είιοιισιχι; Αρχής, τηι; Διεuθuιιοuσ~ Ύπηρεσί~ ΜΙ τηι; Ύπηρεσί~ 
ποιι έχει την ειιθόνη JLιx την σUVΤΗρηση χοιι ιχπιινόμειιση τηι; oδou. 
Η πριitξη χοινοποιεί-;ΙΧι oτηll Ύ πηρεσίιχ Σιιγχοινωνιών γιιχ την προσω

ρινή ιχνόιχληση τηι; όιδει~ λει-;oιιρrί~ ΜΙ σ-;οιιι; χόι-;οχοιιι; όιδει~ λει
-;otίρrί~ οι οποίοι έχοιιν προ 8,)0 μηνών -;οιιλόιχισ-;ον ενημερωθεί οιπό 
τηll Διειιθόνouσιx Ύπηρεσίιχ. 

Η σιινέχιση λει-;οιιργίιχι; πριχτηρίων χιχι εγχιχ-;ιχπόισεων είνιχι διιvιxτη 
μόνο σ-;οιιι; πιχρόιπλειιροιις δρόμοιιι; ή Ύενιχόι σ-;ο δεu-;ερεuον δίxτuo. 

Η όιδειοι λειτoιιργί~ -;ων πριχτηρίων είνιχι προσωρινήι; διόιρxει~ δόο 
ετών ιχπό την χοινοποίηση τηι; πρoιxνιxφερθείσ~ πρόιξηι; χιχι εφ' όσον 
tV';oι; 8,)0 μηιιώll με ποινή ιχφιχίρεσηι; τηι; όιδει~ ιχπό την έπριxcpη ειδο
ποίηση ιιποβόιλλοιιν ιχίτηση στην ιχρμόδιοι ΎπηρεσίΙΧ ΣΙΙΎΧοινωνιών με 
-;ιχ διχιχιολοτη-;ιχόι χιχι την διαιδιχιχσίΙΧ -;ων πιχριχγρ. 2 χ.ιχι 3 -;οιι όιρθροιι 
23 -;οιι πιχροV';ος ΔΙΙΧ-;όιγμιχ-;ος χόιι ιxxoλoUΘωι; η διιχδιχιχσίΙΧ -;ων πιχριχ
γρόιφων 4,5,6 γιιχ την χορήτηση όιδει~ λει-;oιιρrί~ ιχορίσ-;οιι χρόνοιι. 

Γιιχ -;ις λοιπές ειχιχ-;ιχσ-;όισεις η ιιποχρέωση χιχι χιχ-;ιχσχειιή χιιχλοφο
ριοιχής σόνδεσηι; με -;οιιι; πιχρόιπλειιροιιι; πρέπει νιχ έχει ολοχληρωθεί σε 
διόιστημιχ 8,)0 ετών σόμφωνιχ με -;0 όιρθρο 34 χιχι τις όιλλει; διΙΧ-;όιξεις τοιι 
πιχρόV';oc; ΔιΙΧ-;όιγμιχ-;οι;. 

ε) ΚΙΧ-;όι την ΕΧ-;έλεση -;ων ερrιχσιώll ό-;ιχν η λει-;oιιρrίιx δεν είνιχι εφι
χτη η Διειιθόνοιισιχ το έργο' ιιπηρεσίοι ειδοποιεί -;ον Χόι-;οχο τηι; όιδε~ 
λει-;οιιργίΙΧΙ; προ μηνόι; -;οιιλόιχισ-;ον χιχι την ιιπηρεσίιχ ΣΙΙΎΧοινωνιών γιιχ 
την προσωρινή διιχχοπή την ένιχρξη χιχι διόιρχειιχ ιχιιτηι;. 

"Αρθρο 12 

1. Σ-;ο -;έλοι; -;οιι όιρθροιι 22 -;οιι Β.Δ. 465/70 προσ-;ίθετιχι νέΙΧ πιχρόι
γριχφoc; 3 ποιι έχει ωι; εξήι;: 

«3) Σ-;ιχ Μ-;ω-;έρω πριχτηριοι ιδιω-;ΙΧής χρήσης επι-;ρέπε-;ιχι εΧ-;ός 
ιχπό -;ιχ οχήμιχ-;ιχ -;ων ιxδειoUχων νιχ εξuπηρε-;οuV';ιχι χιχι τιχ οχήμιχ-;ιχ π~ 
ιxνιxcpipoV';ιxL ΧΙΧ-;όι περ~π-;ωση ωι; ιχχολοόθωι;:· ___ 

ΙΧ) Στιχ πριχτηριοι γεωρrιχώll σuνε-;ιxιρισμών χιχι ενώσεων ιχιι-;ών, γε
ωΡΎΙΧόι μηχΣWΉμιx-;ιx χιχι φορτηΎόι ιδιω-;ΙΧήι; χρήσηι; ιχιι-;οχίνη-;ιχ ποιι 
otνήxoιιν σ-;ιχ μθλη ΙΧu-;ών χιχι έχοιιν όιδειιχ xιιxλoφoρί~ γιιχ εξιιπηρέτηση 
-;ων ιχνΙΧΎΧών τηι; γεωΡΎιχήι; ή χτηνΜροφιχήι; ή πτηνΟ-;Ρ9φιχήι; ή σηρο-
-;ροφιχής ή μελισσΜροφΙΧήι; ή ιχλιειι-;ιχήι; επιχείρησηι;, η οποίΙΧ ερrόιζε-
-;ιχι γιιχ λογιχρΙΙΧσμό -;οιι σιινε-;ιχιρισμοό ή τηι; ένωσηι;. 

β) Σ-;ιχ πριχτηριιχ σιινε-;ιχιρισμών επιχπελμιχ-;ιών ιχu-;οχινη<tισ-;ών,-;ΙΧ 

. φορτηγόι ιδιω-;ΙΧήι; χρήσης, -;ιχ λεωφορείιχ δημόσ~ χρήσηι; ΜΙ επιβΙΧ
, -;ίΧόι δημόσι~ χρήσηι; ΙΧU-;ΟΧίνη-;ιχ ποιι otνήxoιιν σ-;ιχ μέλη τοιι σιινε-;ιχιρι
σμοό χιχι ποιι η χρήση -;οιιι; πιχρέχει πιχ μέλη ιχιι-;όι -;0 διΧΙΧίωμιχ σιιμμε
-;οχήι; σ-;ο σιινε-;ιχιρισμό. 

. γ) Σ-;ιχπριχτηριοι Κοινοό Τιχμείοιι Εισπρόιξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), 
-;ιχ λεωφορείΙΧ δημόσι~ χρήσης ιχιι-;οχίνη-;ιχ των με-;όχων ΙΧu-;ών, ποιι 
είνιχι εV';ιχγμένιχ !ΠΟ. ΚΤΕΛ •. 

2. Οι διοι-;όιξέΙΙ; τηι; προηγοόμενηι; πιχριχγρόιφοιι 3 -;οιι όιρθροιι 22 -;οιι 
Β.Δ,'165/7Ο, προσ-;ίθεV';ιχι χιχι πο -;έλοι; τοιι όιρθροιι 22 -;οιι Π.Δ . 
1224/81. ωι; νέοι πιχρόιΎριχφοι; 4. 

"Αρθρο 13 

Σ-;ο όιρθρο 30 -;οιι Β.Δ. 465/70 προσ-;ίθε-;ιχι πιχρόιγριχφος 5 ποιι έχει 
ωι; εξήι;: .. -

«5) Η έΎΧριση χιιχλοφΟΡΙΟΙΧήι; σόνδεσηι; ισχόει γιοι μιιχ ψιετίιχ ΜΙ JLιx 
τη χρήση ποιι έχει χορητηθεί η οιχοδομΙΧή όιδειιχ. Σε περίmωση ποιι 
πιχρέχε-;ιχι ψιετίΙΧ ιχπό την έΎΧριση τηι; χιιχλοφΟΡΙΟΙΧήι; οόνδεσης χωρίι;; 
vιx έχοιιν περιχ-;ωθεί οι εpγιxσίΕC; χιχ-;ιχσχειιής -;ων εjXιχ-;ιχπόισεωll' δεll 
ισχόει η έΎΧριση ποιι έχει δοθεί ΜΙ ιχπιχιτεί-;ιχι νέΙΧ ΙΧίτηστ(-χιχί νέΙΧ ιχπό-
φιχση έΎΧρισηι;. . 

ΑΠΙΧΎορεόε-;ιχι η ίδριιση όιλλωll εγχιχτιχπόισεων πιχρόι μδνο'-;ων εγχιχ
τιχσ-;όιοεων ΎΙΙΧ -;ις oπoίΕC; έχει χορητηθεί η όιβειοι χιιχλοcpoριοιχήι; σόνδε
σηι;. Σε περίπ-;ωση ποιι πιχριχπεί ιχνόιγχη με-;~-;ρoπήι; ή προσθήχης' 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

νέων εγχαταστάσει...ν απαιτείται uποβολή σχετιx~ αίτησης χαι μελέτης 
των έργων για έγχριση της χuχλοφοριαΧής σUνδεσης. 

·Αρθρο 14 

1. Στο τέλος της παραγράφοΙ) 18 τοι) άρθροΙ) 3 τοι) Π.Δ. 595/1984 
«·Οροι χαι προuποθέσεις εγxotτάστασης ΜΙ λειτοuf1Tίσtς πρατηρίων δια
νομής UTpoιtpiOU GPL (LPG) (Α· 218) προστίθεντιχι τιχ χιχτωτέρω εδά
φια: 

.• Οι ιxπOσ'tάσεις taxuouv χαι γιιχ τις περιπτώσεις σuνciντησης της οδοι) 
με σιδηροδρομΙΧή γριχμμή. Οι ιχποστάσεις cxutit; σε περίπτωση διιχμόρ
φωσης ισόπεδων ή ιχνισοπέδων Χόμβων toχuouv γιιχ τις Μο πλεuρέι; της 
οδοι) χαι μετριοuντcxt ιχπό τοι) σημείοΙ) της oδou ποι) CXΛΛάζει η διατομή 
cxuτης γιιχ τη διιχμόρφωση τοι) Χόμβοu. Σε περιπτώσεις ιχπλών σuμβο
λών οι ιχποστάσεις toχuouv για την πMupόI της οδοίι ποι) είνιχι σuμβολή 
κιχι μετριέται όπως ορίζει το προηγοuμενο εδάφιο». 

2. Στο τέλος τοι) άρθροΙ) 19 τοι) Π.Δ. 595/84 προστίθετιχι πιχράγριχ
φoc; 5 η οποίΙΧ έχει ως εξής: 

«5. Η δημιοuργίcx των χτιρίων των περιπτώσεων cx, β χιχι γ της πα
ριχγράφοΙ) 1 είνιχι UΤ'οχρεωΤΙΧή». 

·Αρθρο 15 

Η περίπτωση δ της πιχριχγράφοΙ) 2 τοι) άρθροΙ) 5 τοι) Π.Δ. 1224/ 
1981 CXV'tιχcxθίάτcxτcxι ως εξής: 

«δ) των 500, 250 χιχι 150 μέτρων σε περιοχέι; με πληθuσμό χιχτά 
την τελεuτcxίcx ιχπογρικφή πcXνω ιχπό 15.000, μετιχξι) 3.000 ΜΙ 15.000 
και χάτω ιχπό 3.000 xcxtoίxouιo CXV'tίστοιχcx από άλλο πριχτηριο, νόμιΜCX 
ιδρuμένο ή uπό ίδρuση, εφόσον πρόχειτιχι γιιχ την ίδιιχ πλεuρά της oδou ή 
των μισών των CXV'tίστοιχων πιxριxπcXνω ιχποστάσεων, εφόσον πρόχειτιχι 
γιιχ την cxπένCXV'tι 'ItMupcX οδοίι μο\lO(δΙΧής χατείιθuνσης ή οδοι) ouo xcx- . 
τεuθuνσεων, χωρίς όμως μόνιμη δΙCXΧωριστιxή των χcxτεθuνσεων νη
σίδιχ. 

ΕιδΙΧά γιιχ περιοχές των Νομών ΑΤΤΙΧής χιχι θεσσCXΛoνίχης toχuet η 
μεγcxλuτερη ιχπό τις 7ιιxριxπcXνω ιχποστάσεις (500 ή 250 μέτρων χιχτά 
περίπτωση), cxvEξcXpτηtcx ιχπό τον πληθuσμό τοuς. 

Οι αποστόισεις cxuτές μετρoUvτιxι πιχράλληλΙΧ προς τον άξονιχ της οδοίι 
κιχι μετιχξίι των πλησιέστερων σημείων εισόδοΙ) ή εξόδοΙ) των Μο πριχ
τηρίων, δηλΙΧδή τοι) ι)πό ίδρuση χιχι CXΛΛou, νόμιμιχ ιδρuμένοu, ή uπό 
ίδρuση. 

Οι πιχριχπάνω ιχποοτάσεις μπορεί νιχ xιxθoρίζovτιxι χιχι μεγCXΛίιτερες 
μέχρι χαι διπλιχσιιχσμοι) τouι;, με ιχιτιολογημένη ιχπόφιχση τοι) οικείοΙ) 

Νομόιρχη, μετόι ιχπό γνώμη της Δεuτεροβόιθμισιι; Επιτροπής, ποΙ) προ
βλέπετιχι ιχπό το άρθρο 23 πιxρcXτριxφoς 3 περίπτωση' ζ, στην οποίΙΧ 
σuμμετέχει χιχι εχπρόσωπος τοι) οιχείοΙ) ΔήμοΙ) ή Κοινότητσιι;. 

Η απόφιχση cxuτη tc,u Νομάρχη μπορεί νιχ cxvoιιpipttcxt σε σuγχεχριμέ
νεςοδοuς ή πλεuρέι; οδών ή σε οδοίις εuρuτερης περιοχής. Για τη μόρ
φωση γνώμης η Επιτροπή cxuτη λιxμβcXνει uπόφη, εχτός ιχπό τις xuxΛo
φοριιχχέι; χιχι λοιπέι; σ-χετιχέι; τοπιχέι; σuνθήxες χιχι τον ιχριθμό ΠΡCXτη
ρίων της περιοχής, ως χιχι τη σuνολΙΧή ιχπ' cxutci διάθεση χcxuσίμων». 

2. Η πιχράγραφος 4 τοι) άρθροΙ) 5 τοι) Π.Δ. 1224/81 CXV'tιχcxθίστcxτιχι 
ως εξής: . 

«4. Επίσης η ίδρuση χιχι λειτοuρτίcx πριχτηρίοΙ) επιτρέπετιχι, εφ' όσον 
το χέντρο της νησίδcxς των CXV'tλιών ή τω"; φρειχτίων των δεξιχμενών 
κcxuσίμοu ή των προβολών των στομίων των σωλήνων εξCXΈρωσης cxu
τών, ιχπέχει προς Χάθε xcxteuOuYση ιχπό τοΙ) χτιρίοΙ) εχπcxιδεuτηρίοu ή χι
νημιχτογράφοΙ) ιχπόστο:ση τοuλόιχιστον σιxρcXvτιx (40) μέτρων». 

3. Οι διιχτόιξεις των πιχριχπάνω παριχγράφων 1 χιχι 2 ixouv εφιχρ
μογή χιχι γιιχ όσιχ πριχτήριιχ δεν ixouv εφοδιιχσθεί με άδειιχ ίδρuσης, μέ
χρι τη δημοσίεuση το", πιxρόvτoς. 

·Αρθρο 16 

1. Η περίΠΤ,ωση δτοΙ) άρθροΙ) 10 τοι) προcxvcxφερόμενοu Π.Δ. 1224/ 
1981, CXV'tιχιχθίστcxτcxι ως εξής: 

«δ) Η μέγιστη ε1tιτρεπόμενηχωρητιχότητcx xcXθε uπόγεισιι; δεξιχμενής 
ορίζετιχι σε 10 χuβΙΧά μέτριχ (10 χ.μ.), χωρίς νοι σuμπεριλotμβάντcxι το 
ιχνιχγχοιίο χενό ιχπό πέντε τοις εχοιτό (5%). Η σuνολΙΧή γιοι xcXθε εγxot
τάστιχση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητιχότητοι των uπογeίων δεξαμε
νών χοιθορίζετιχι σ~ σoιpcXvτιx (40) χuβιχόι μέτροι γιοι βενζίνη χοινή, ενι
σxuμEyη χοιι cxμ.Cλuβδη κιχι τριcXvτιx (30) χuβιxcX μέτροι γιοι πετρΈΛCXιo». 

·Αρθρο 17 

Η περίπτωση στοι ΤΟΙ) άρθροΙ) 11 τοι) πρocxνcxcpερόμενοu Π.Δ. 1224/ 
. 1981 CXV'tιχαθίστcxτcxι ι.χ; εξή~: 

«στ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητιΧότητοι Χάθε uπέργειοις δεξιχμε
νής ορίζετοιι σε δέΧΙΧ (1 Ο) χuβιxcX μέτροι, χωρίς \10( σuμπεριλcxμβcXνετcxι 
το cxvcxγxcxio χενό οιπό πέντε τοις εxoιτ~ (5%). Η σuνολΙΧή γιοι Χάθε 
εγχιχτάστοιση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητιχότητοι των uπέργειων δε
ξοιμενών χοιθορίζετοιι σε είχοσι (20) χuβΙΧά μέτροι». 

·Αρθρο 18 

1.·Η πιxρcXγρoιφoc; 5 τοι) άρθροΙ) 15 τοι) Π.Δ. 1224/1981 χοιτοιργεί
τοιι. 

2. Στο τέλος της ποιροιγρ. 4 τοι) άρθροΙ) 17 τοι) Π.Δ. 1224/81 προ
στίθετοιι εδάφιο (στ) ως εξής: 

«στ) ·Εγχριση ιχπότμησης ή uποβιβcxσμοu στάθμης πεζοδρομίοu, η 
οποίιχ θοι εχδίδετοιι ιχπό την οιρμόδιοι γιιχ την οδό Τπηρεσίοι. Σε περί
πτωση ποΙ) η ΤπηρεσίΙΧ cxuτη δεν είνοιι ο οιχείος Δήμος ή Κοινότητοι γιοι 
την έΧδοση της έγχρισης cxuτης θιχ οιποιιτείτιχι χιχι η σuμφωνη γνώμη'τοΙ) 
ΔήμοΙ) ή της Κοινότητσιι;». 

·Αρθρο 19 

ΤελιΧές χιχι ΜετοιβΙΧτιχέι; Διοιτάξειι; 

1. Οι διοιτάξε'ις τοι) Π.Δ. 1224/1981 εφoιρμόζoVΤιxι στοι προιτηριιχ, 
ποι) ιδρίιovτoιι μέσοι στοι όριιχ εγχεχριμένων σχεδίων πόλεων, ενώ οι διοι
τάξεις τοι) Β.Δ. 465/70 εφιχρμόζοντιχι στΙΧ προιτηριιχ χοιι τις λοιπέι; 
εγχιχτιχστάσεις, 'Itout~puoyτιxt εχτός των εγχεχριμένων σχεδίων πό
λεων. 

2. ΠιxρόιρτηΜCX' ποι) χοιτά την ένοιρξη toχuoς τοι) πιχρόντος MItoup
rouv χοιτά τις διατάξεις τοι) Π.Δ. 1224/81 ή ituxcxv άδεισιι; ίδρuσης με 
τις ίδιες. διιχτάξεις, ωι; εuρισΧόμενcx εντός χιχτοιχημένης περιοχής ΜΙ 
μετόι την χοιτόι την CXVωτέρω πιχρόιγριχφο ρuθμιση, uπόιγοντcxι στις διατόι
ξεις τοι) Β.Δ. 465/70, ωι; εuρισχόμενιχ εχτός εγχεχριμένων σχεδίων 
πόλειΥν, εξαχολοuθοuν νιχ λειτοuργοuν, ή CXV'tiatotxcx προωθοuντcxι μέχρι 
τοι) τελιχοι) στCXΔίoI) της όιδεισιι; λειτοuργίσιι;, με προσιχρμογή της xuxΛo
φοριοιχής σίινδεσης με το δρόμο, ή άλλοΙ) στοιχείοΙ) της εγχoιτcXστoισης, 
μέσιχ στις δuνιχτότητες τοι) γηπέδοu. Δεν ιχποιιτείτοιι προσοιρμογή της 
χuχλοφΟΡΙCXΧής σuνδεσης στην περίπτωση CXΛΛoιγής τοι) χοιριχχτηρισμοι) 
της περιοχής λόγω έντοιξης cxuτης σε σχέδιο πόλης. 

3. Οι διατάξεις τοι) όιρθροΙ) 5 τοι) Β.Δ. 465/79 όπως Χόιθε φορά 
toχuouv ποι) cxvcxιpipovτιxt στοuς εποιρχιοιχοίιι; δρόμοuς χοιι στοuς δημοτι
xouc; ή xotvotιxouc; εφιχρμόζοντιχι CXV'tίστοιχιχ γιιχ 'touιo 'ItcxpcXMtupout; 
δρόμοuς χuχλοφοροuμενοu πλάτοuς μεγcxλuτεροu χοιι μιχρότεροΙ) ή ίσοΙ) 
των 6 μέτρων. 
. 4. Η διιXτCXΞΗ της ποιροιγριΧφοΙ) Ι τοΙ) ιΧρθροΙ) 9 τοΙ) ποιρόντος διcxτιXγ

μcxτoς ποι) προβλέπει τη θεώρηση τοΙ) τοπογροιφιχοι) σχεδιαγράμΜCXτoς 
ιχπό την οιρμόδιοι γιιχ την σuντηρηση της οδοίι uπηρεσίcx της Γενιχής 
ΓριxΜCXμτείσιι; Δημοσίων Έργων, εφCXΡμόζετιxι cxvιXλorcx χιχι γιcx την 
έγχριση χuχλοφΟΡΙCXΧής σuνθεσης με την οδό γιιχ τη χορήγηση άδεισιι; 
ίδρuσης χιχι λειτοuρτίσιι; οποιιχσδήποτε άλλης εγχoιτcXστoισης. 

5. ·ΟποΙ) στις διοιτάξεις τοΙ) .,(αρόντος. διcxτcXγμcxτoς προβλέπετοιι 
ενέργειοι της Τπηρεσίσιι; Σuγχοινωνιών για τοι πριχτηριιχ, γιcx τις λοιπέι; 
εγχιχτοιστάσεις νοείτιχι η ιχρμόδιιχ χοιτά περίπτωση Τ πηρεσίοι. 

6. ΠιxΡCXτείνovτoιι μέχρι 31.12.89 χιχι η πρoθεσμΊCX ποι) προβλέπετιχι 
στην ποιριΧγροιφο 1 χιχι μέχρι 30.6.89 η προθεσμίΙΧ της ποιριχγράφοΙ) 2 
τοι) άρθροΙ) 23 τοι) Β.Δ. 465/70, όπως το ιΧρθρο cxuτό CXV'tιχcxτcxστιΧ
θηκε με το ιΧρθρο 1 τοΙ) Π.Δ. 509/84. 

7. Από την ισχι) ΤΟι) διοιτάγμοιτος cxutou χιχτοιργείτοιι Χάθε προγενέ
στερη διιXτCXΞΗ ποι) CXV'tixeItcxt στις διοιτιΧξεις τοι) πoιpόvτoς η OtYotιpipetcxt 
σε θέΜCXΤoι ποι) ρuθμίζοντcxι οιπό το διάτoιγΜCX cxuτό. . 
Η ~σχίιι; τοι) πoιpόvτoς ΔιcxτιXγμoιτoς oιρχtςε~ ιχπό τη δημοσίεuσή τou 

στην Εφημερίδα της Κuβερνήσεως. 

Στον Ανιχπληρωτη Τποuργό Μετοιφορών χοιι Επιχοινωνιών cxvcxOe
touμI> τη δημοσίεuση χοιι εχτέλεση τοι) πoιρόvτoς Διοιτάγμοιτος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο γφγπογΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Η. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 

οινΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒ, ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ 8ι ΔΗΜ, ΕΡΓΟΝ 

ΒΑΣ. ΚΕΔIΚΟΓΛον 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ νΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ 

ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥριον 

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ−
ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκε−
κριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοι−
κημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής 
συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 150) 
και του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσί−
μων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοι−
κημένων περιοχών» (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν 
με το π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το π.δ. 143/1989 «Τροπο−
ποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέ−
σεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυ−
σίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων 
μετά των οδών» (Α΄ 69), το π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και 
το π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση του π.δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων 
του π.δ. 327/1992 (Α΄ 163).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

    1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.δ. 511/1970 «Περί ιδρύσεως 

και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών 
αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλο−
φοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» 
(Α΄ 91) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 
3β του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) « Απελευ−
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

β) του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 «Θέματα αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» 
(Α΄ 28).

γ) του άρθρου 28 του ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2831/2000 (Α 140) και

δ) της υπ’ αριθμ. 10245/713/7.4.1997 (Α΄ 311) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών, Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Επικοινωνιών «Μέ−
τρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) κ.λπ».

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε1264/14.10.2005 (Β΄ 1432) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/18801/5.9.2001 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, 
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών 
διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας 
ΥΜΕ (Β΄ 1200)

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 84/2006. γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του β.δ. 465/1970 (Α΄150) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουρ−
γίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός 
ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, μετά των λοιπών 
εγκαταστάσεων για δραστηριότητες παροχής υπηρεσι−
ών και εμπορίας, οι οποίες ασκούνται εντός του χώρου 
του γηπέδου τους, καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδε−
ση με τις οδούς των παραπάνω πρατηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος.

Άρθρο 2 

1. Το άρθρο 2 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 2
Γενικοί ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη 
σημασία:
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α) «Πρατήριο υγρών καυσίμων» νοείται η εγκατάσταση 
στην οποία:

αα) ανεφοδιάζονται με υγρά καύσιμα οδικά οχήματα 
(αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα 
και μηχανήματα έργων), ειδικά μηχανήματα, ελαφρά 
σκάφη κ.α.

αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμαν−
σης ή και οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο 
(φωτιστικό πετρέλαιο κ.α).

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων όπως ορίζονται πιο 
πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται επιπλέον και οι ακό−
λουθες δραστηριότητες:

i. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήμα−
τα και μηχανήματα της υποπερίπτωσης (αα).

ii. εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλ−
λακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτο−
νται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρα−
τηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτομικών ειδών), 
εφ’ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για 
την εμπορική αυτή δραστηριότητα διατάξεις.

iii. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούμενους 
(όπως εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική 
βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις 
προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, 
στάθμευση οχημάτων, κ.α.), με την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί 
μέρους διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων προσβασιμότη−
τας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή 
σύνδεση εγκεκριμένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκ−
κλιση). 

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των 
λοιπών χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή επι−
τρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περι−
ορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

β) Ως «Οικισμός» νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό 
σύνολο το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από την 
14.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) 
ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα 
στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 
2.000 κατοίκους (άρθρο 1 του π.δ. της 24.4./3.5.1985 και 
το άρθρο 79 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομο−
θεσίας) καθώς και κάθε οικισμός προϋφιστάμενος του 
έτους 1923.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, 
το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της χώρας κα−
τατάσσεται σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της 
υπεραστικής συγκοινωνίας» (Α΄ 169) όπως κάθε φορά 
ισχύει.

3. Για τις κοινόχρηστες αγροτικές οδούς έχουν εφαρ−
μογή οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 1418/1984 και του β.δ. 
465/1970, όπως κάθε φορά ισχύουν για το δημοτικό 
– κοινοτικό οδικό δίκτυο.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος, ο ακόλουθος όρος, που αφορά στον εξο−
πλισμό αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, 
έχει την ακόλουθη έννοια: 

«Περίβλημα ανάσχεσης διαρροών (Secondary contain−
ment)»: Περιβάλλει (στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους) 
τις δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, φρεάτια και λοιπά 

μέρη μιας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων, προκειμένου αφενός να αποτραπεί 
διαρροή καυσίμων προς το έδαφος και αφετέρου να 
είναι εύκολος ο εντοπισμός της διαρροής και η ασφαλής 
αναρρόφηση των καυσίμων. Το «περίβλημα ανάσχεσης 
διαρροών» είναι ένας γενικός όρος και εμφανίζεται με 
διαφορετικές μορφές ανάλογα με το μέρος της εγκατά−
στασης. Σε μία δεξαμενή διπλού τοιχώματος, περίβλημα 
ανάσχεσης θεωρείται το εξωτερικό τοίχωμα της, ενώ 
σε μία αντλία καυσίμων, περίβλημα ανάσχεσης είναι το, 
μη διαπερατό από πετρελαιοειδή, φρεάτιο κάτω από 
αυτήν. Στα άρθρα 10, 11 και 12 περιγράφονται αναλυτικά 
τα περιβλήματα ανάσχεσης διαρροών, για κάθε μέρος 
της εγκατάστασης».

Άρθρο 3 

Το άρθρο 3 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 3
Κατηγορίες πρατηρίων 

1. Ανάλογα με την χρήση τους, τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων διακρίνονται σε:

α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, 
τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο 
άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν να 
ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγα−
λύτερος του είκοσι. Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 3 
του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.

β) «Πρατήρια δημόσιας χρήσης», που χρησιμεύουν για 
την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποι−
ονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του παρόντος.

2. Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρό−
μους και σε χώρους των οποίων την αποκλειστική εκμε−
τάλλευση έχει το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) επι−
τρέπεται η ίδρυση, λειτουργία και κατασκευή Σταθμών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 21 παρ. 10 του παρόντος, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του π.δ. 143/1989.

Σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας 
που κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται αμιγώς ιδιω−
τικοί ή μικτού χαρακτήρα Φορείς επιτρέπεται η ίδρυση 
και λειτουργία εγκαταστάσεων οι οποίες επέχουν θέση 
Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), εφόσον 
αυτό προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. 
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις ως προς την διαδικασία 
χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως, λειτουργίας και οικο−
δομικών αδειών αντιμετωπίζονται όπως και οι ΣΕΑ που 
ιδρύονται από το ΤΕΟ.

Άρθρο 4

1. Η παρ. 1α του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 143/1989 
αντικαθίσταται ως εξής:

Όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το πρατήριο, λόγω 
της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού 
ή λόγω πλευρικών εμποδίων, τα μήκη ορατότητας που 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
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Κατηγορία οδού επί της Εκτός εγκεκριμένου
οποίας ιδρύεται το πρατήριο. σχεδίου
 Εκτός Οικισμών

               1 2
α. Πρωτεύον Εθνικό 200
β. Δευτερεύον Εθνικό 200
γ. Τριτεύον Εθνικό 150
δ. Εθνικό Νήσων (πλήν 
 Εύβοιας – Κρήτης – Ρόδου
 Κέρκυρας) 150
ε. Παράπλευροι οδών ταχείας
 κυκλοφορίας και αυτοκινητο−
 δρόμων ή γενικώς παρά−
 πλευροι πλάτους μεγαλύ−
 τερου των 7 μέτρων. 150
στ. Πρωτεύον Επαρχιακό 150
ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 100
η. Επαρχιακό Νήσων (πλην
 Εύβοιας – Κρήτης – Ρόδου
 Κέρκυρας). 70
θ. Παράπλευροι δρόμοι 
 πλάτους ίσου ή μικρότερου
 των 7 μέτρων. 70
ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 70

Τα μήκη ορατότητας απαιτούνται για την είσοδο ή 
την έξοδο χωριστά, πρέπει να διατίθενται σε όλο το 
μήκος που καταλαμβάνει η λωρίδα επιτάχυνσης ή επι−
βράδυνσης, μετρούνται δε επί του άξονα της πλησιέ−
στερης προς το πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή 
μέτρησης για την είσοδο είναι η αρχή της λωρίδας 
επιβράδυνσης, για δε την έξοδο το τέλος της κεντρικής 
τραπεζοειδούς νησίδας. Το ύψος του οφθαλμού του 
οδηγού λαμβάνεται στο 1,06μ. η δε πορεία των οπτικών 
ακτίνων από τον οφθαλμό πρέπει να εξασφαλίζεται 
ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο της 
ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, 
τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακί−
δες σήμανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα 
πρανή ορυγμάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, 
κτίσματα εν γένει κ.λπ.

2. Η παρ. 1β του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970, που αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 401/1993, αντικα−
θίσταται ως εξής:

 «β. Σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στον 
παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί 
οδών όλων των κατηγοριών, από του σημείου συνάντη−
σης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται το 
πρατήριο και άλλης οδού, ή από της συνάντησης της 
οδού με σιδηροδρομική γραμμή, ή από της αρχής ή του 
πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθ−
μών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (parking). 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων 
κόμβων, οι αποστάσεις ισχύουν για τις δυο πλευρές της 
οδού και υπολογίζονται από το σημείο της οδού που αλ−
λάζει η διατομή της για τη διαμόρφωση του κόμβου.

Οι αποστάσεις από συμβολές με οδούς στις οποίες 
επιτρέπονται μόνον ομόρροπες κινήσεις και απαγορεύ−
ονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακόρυφη 
σήμανση οι αριστερές στροφές, υπολογίζονται μόνον 
στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η συμβάλ−
λουσα οδός.

Κατηγορία οδού επί της 
οποίας ιδρύεται το

πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου

Εκτός Οικισμών

1 2

α. Πρωτεύον Εθνικό 200

β. Δευτερεύον Εθνικό 200

γ. Τριτεύον Εθνικό 150

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας 
– Κρήτης – Ρόδου – Κέρκυρας)

150

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και αυτοκινητό−
δρομων ή γενικώς παράπλευ−
ροι πλάτους μεγαλυτέρου των 
7 μέτρων.

100

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό 150

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 70

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύ−
βοιας – Κρήτης – Ρόδου – Κέρ−
κυρας)

70

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλά−
τους ίσου ή μικροτέρου των 
7 μ.

70

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 70

Η στήλη 2 δεν έχει εφαρμογή για την περίπτωση που 
οι συμβάλλουσα οδός είναι δημοτική ή κοινοτική (πλην 
των κυρίων) και: 

α) Εξυπηρετεί τριάντα (30) το πολύ ιδιοκτησίες μέχρι 
βάθους 500μ. από του σημείου τομής των αξόνων ή

β) έχει πλάτος μικρότερο ή ίσο των 5,50μ. ανεξαρτή−
τως του μήκους της ή των ιδιοκτησιών που εξυπηρετεί 
ή

γ) είναι αδιέξοδος ανεξαρτήτως του μήκους και του 
πλάτους της ή 

δ) ο κυκλοφοριακός της φόρτος, όπως προκύπτει 
από μετρήσεις της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας δεν 
υπερβαίνει τα (480) τετρακόσια ογδόντα οχήματα ανά 
24ώρο.

Εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και 
δεν εφαρμόζονται οι αποστάσεις της στήλης 2, η δια−
μόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (αρχή λωρίδας 
επιβράδυνσης ή τέλος λωρίδας επιτάχυνσης) θα πρέπει 
να απέχει οχτώ (8) μέτρα από τον άξονα της συμβάλ−
λουσας οδού και πάντως η απόσταση του άξονα της 
συμβάλλουσας οδού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
50 μ από το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησί−
δας που βρίσκεται πλησιέστερα στη συμβολή. 

3. Η περίπτωση ε της παρ. α του άρθρου 2 του π.δ. 
327/1992 (Α΄ 163) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ 
η παρ. 1γ του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970, αναδιατυπού−
μενη ως εξής: 

«1γ) Όταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτός 
ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που βρίσκεται 
στην ίδια πλευρά της οδού, είναι μικρότερη: 

αα) των 10.000 μέτρων για την περίπτωση εθνικών 
οδών του βασικού δικτύου της χώρας,

ββ) των 3.000 μέτρων για την περίπτωση εθνικών 
οδών δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου της χώ−
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ρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (Service 
Roads − SR) που δημιουργούνται σε κύριες οδικές αρ−
τηρίες του βασικού δικτύου της χώρας,

γγ) των 500 μέτρων για την περίπτωση δημοτικών ή 
κοινοτικών οδών και παραπλεύρων οδών του δευτερεύ−
οντος και τριτεύοντος εθνικού καθώς και του επαρχια−
κού δικτύου της χώρας.

Δεν υπάρχει θέμα ελάχιστης απόστασης μεταξύ πρα−
τηρίων όταν αυτά χωρίζονται από εγκεκριμένο ρυμο−
τομικό σχέδιο ή από νομίμως υφιστάμενο οικισμό στην 
ίδια πλευρά της οδού ή όταν το ένα εξ αυτών βρίσκεται 
μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σε νομίμως 
υφιστάμενο οικισμό». 

4. Η παρ. 1ε του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970, που τρο−
ποποιήθηκε και αναριθμήθηκε σε 1δ με το άρθρο 3, παρ. 
4 του π.δ. 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1δ. Όταν η απόσταση πρατηρίου από του άκρου τε−
χνικού έργου της οδού, το οποίο τεχνικό έργο δεν δύ−
ναται να διαπλατυνθεί, είναι μικρότερη των κατωτέρω 
ελαχίστων αποστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία οδού επί της Εκτός εγκεκριμένου
οποίας ιδρύεται το πρατήριο. σχεδίου
 Εκτός Οικισμών

               1 2
α. Πρωτεύον Εθνικό 200
β. Δευτερεύον Εθνικό 120
γ. Τριτεύον Εθνικό 100
δ. Εθνικό Νήσων (πλήν 
 Εύβοιας – Κρήτης – Ρόδου
 Κέρκυρας) 100
ε. Παράπλευροι οδών ταχείας
 κυκλοφορίας και αυτοκινητο−
 δρόμων ή γενικώς παράπλευροι
 πλάτους μεγαλύτερου
 των 7 μέτρων. 100
στ. Πρωτεύον Επαρχιακό 100
ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 100
η. Επαρχιακό Νήσων (πλην
 Εύβοιας – Κρήτης – Ρόδου
 Κέρκυρας). 100
θ. Παράπλευροι δρόμοι 
 πλάτους ίσου ή μικρότερου
 των 7 μέτρων. 100
ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 50

Όταν κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό Υπη−
ρεσίας, η διαπλάτυνση είναι δυνατή, τότε η σχετική 
δαπάνη κατασκευής της βαρύνει τον πρατηριούχο.

5. Στο άρθρο 5 του β.δ. 465/1970 προστίθεται παρά−
γραφος 1 ε.

«1 ε.
Σε αποστάσεις μικρότερες των 200μ, 150μ, 100μ, 70μ, 

για τις περιπτώσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων, που 
ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό, Δευτερεύον Εθνικό, Τριτεύ−
ον Εθνικό, Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παραπλεύρους 
αντίστοιχα, από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ κυκλοφορι−
ακή σύνδεση. Η απόσταση νοείται μεταξύ των άκρων 
πέρατος και αρχής της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης 
των δύο συνδέσεων.

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της πα−
ραγράφου αυτής αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες, θα 
εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (ΚΚΣ), όταν:

α) υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη δι−
αμόρφωση ΚΚΣ είτε

β) δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά 
υπάρχει συναίνεση των ιδιοκτητών όλων των εμπλε−
κομένων γηπέδων, παρεχόμενη με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, είτε

γ) έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 7 παρ.1 του β.δ. 465/1970.

Η Κ Κ Σ έχει κοινή είσοδο και έξοδο οχημάτων.
Η κεντρική νησίδα πρασιάς θα διαμορφώνεται μπρο−

στά από όλα τα γήπεδα που αφορά, σύμφωνα με υπο−
δείξεις της Υπηρεσίας. Ο δεύτερος εγκαθιστών υποχρε−
ούται να εκτελέσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες 
προσαρμογής της υφισταμένης ήδη σύνδεσης, ώστε να 
περιληφθεί σ’ αυτή και η νέα εγκατάσταση.

6. Οι περιπτώσεις 2 (β), 2 (δ) και 2 (ζ) του άρθρου 5 
του β.δ. 465/1970, όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 
143/1989 και οι περιπτώσεις 2 (ε) και 2 (στ) του ιδίου 
άρθρου, τροποποιούνται ως εξής: 

«2. β) σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο 
σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, 
ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκ−
παιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και 
κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων 
χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότη−
τα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 200 
(διακόσια) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση 
(ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το 
κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της 
δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του 
σωλήνα εξαερώσεως.

Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των 
ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) 
όπως ισχύει κάθε φορά».

«2. δ) Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου 
η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1(γ) του παρόντος άρθρου 
σε 10.000 μ. επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με 
το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και 
άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε 
συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελάχιστη πρόσοψη 
στην οδό 80μ., ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων 
που να εκτείνονται 500μ. το πολύ πριν ή και μετά το 
αρχικό. 

Η ομάδα των πρατηρίων πρέπει να έχει κοινή σύνδεση 
με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο 
ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς επεκτείνεται 
στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικώς μπροστά από όλα 
τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία 
ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβά−
ρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση 
των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησης της σύνδε−
σης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της 
ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή».

«2. ε) Σε διαμπερές οικόπεδο, που έχει πρόσοψη επί 
δύο οδών επιτρέπεται η κυκλοφοριακή σύνδεση και η 
λειτουργία του πρατηρίου επί αμφοτέρων των οδών 
και εφαρμόζεται για κάθε οδό το αντίστοιχο υπόδειγμα 
κυκλοφοριακής σύνδεσης, (εφόσον διασφαλίζεται στην 
περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα κατά 
την κρίση της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τις 
οδούς μέτρα, ότι το πρατήριο δεν λειτουργεί ως άτυ−
πος κόμβος). Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τις 
ελάχιστες αποστάσεις οικοδομικών γραμμών, όπως και 
αυτές περί ελαχίστων αποστάσεων των πρατηρίων, 
εφαρμόζονται και για τις δύο οδούς».
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«2. στ) Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η 
περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της 
προσόψεως, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, 
προς παρεμπόδιση της εισόδου στην οδό και εξόδου 
από αυτήν των οχημάτων μέσω του χώρου του πρα−
τηρίου».

 «2. ζ) Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και 
τριτεύοντος δικτύου καθώς και του επαρχιακού δικτύου, 
όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζε−
ται, σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του παρόντος άρθρου, 
σε 3.000 μ., επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με 
το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και 
άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε 
συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη 
στην οδό 50 μ., ή 40 μ., αντίστοιχα, ώστε να δημιουρ−
γηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 μ., το 
πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα αυτή πρέπει 
να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσο−
δο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική 
νησίδα πρασιάς, επεκτείνεται, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια. Κάθε 
νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία ομάδα πρατηρίων, 
συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την 
πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
εργασιών τροποποίησής της σύνδεσης με την οδό για 
την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατη−
ρίων, με τη νέα της μορφή».

7 . Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
β.δ. 465/1970 προστίθεται εδάφιο η ως εξής: 

 «2. η) Σε απόσταση μικρότερη των 20 (είκοσι) μέτρων 
από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η από−
σταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεταξύ του 
κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των 
δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα 
εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγματος του πε−
ριμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε 
περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατά−
ξεων περί αποθήκευσης εκρηκτικών ».

Άρθρο 5

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του β.δ. 465/1970, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του 
π.δ. 143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια κυ−
κλοφοριακών διαμορφώσεων πρατηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που συντάχθηκαν σαν υποδείγματα, 
εφαρμοζόμενα ως κάτωθι:

(α) ΤΥΠΟΣ Α
Ο τύπος Α εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα−

στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές:

Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:
Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει−

δής νησίδα φυτευμένη, με πλάγιες πλευρές υπό γωνία 
30° προς τον άξονα της οδού, την πάνω βάση σε από−
σταση τουλάχιστον 20.00μ από τον άξονα της οδού και 
την κάτω βάση, μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο 
του γηπέδου και ελαχίστου 50.00 μ σε απόσταση 3,50 μ 
από το όριο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. 
Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνεται 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5.00 
μ έως 5,50 μ κατά την κρίση της Υπηρεσίας και υπό 

γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες 
επιβράδυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,50μ και ελα−
χίστου μήκους 160,00 μ που συμπεριλαμβάνει και τη 
ζώνη αλλαγής τροχιάς. 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
κατασκευάζεται έρεισμα, πλάτους όσο της υπόλοιπης 
οδού και όχι μικρότερο του 1,50 μ.

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές 
νησίδες. Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 
8,00 μ από την κεντρική νησίδα.

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, η είσοδος, 
η έξοδος καθώς και η με διαγράμμιση ζώνη επιστρώ−
νονται με οδόστρωμα ομοίου τύπου με αυτό της οδού. 
Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά τη κρίση της 
επιχείρησης.

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχι−
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 80.00 μ.

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνε−
ται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
σύμφωνα με το ν. 2696/1999 «περί Κώδικος Οδικής Κυκλο−
φορίας» (Α 57) και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισμού οδών.

(β) ΤΥΠΟΣ Β
 Ο τύπος Β εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα−

στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές:

 Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:
Στο Κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει−

δής νησίδα πλάτους 4.00 μ με τις συγκλίνουσες πλευρές 
υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω 
βάση μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γη−
πέδου και ελάχιστου μήκους 30.00 μ και σε απόσταση 
3.00 μ από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της 
οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται: 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00 
μ έως 5,50 μ κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπό γωνία 
30° προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβρά−
δυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,00 μ και ελαχίστου 
μήκους 100,00μ που συμπεριλαμβάνει και τη ζώνη αλ−
λαγής τροχιάς. Πέραν των λωρίδων αυτών διαμορφώ−
νεται το έρεισμα ίδιο με αυτό της υπόλοιπης οδού όχι 
μικρότερο του 1,50 μ.

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές 
νησίδες.

Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 3,50 μ 
από τη κεντρική νησίδα.

Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και η με δι−
αγράμμιση ζώνη επιστρώνονται με όμοιου τύπου οδό−
στρωμα με αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επι−
στρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης.

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχι−
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 50,00μ.

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρί−
νεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σή−
μανση σύμφωνα με το ν 2696/1999 και ο ηλεκτροφω−
τισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 
ηλεκτροφωτισμού οδών.

(γ) ΤΥΠΟΣ Γ
Ο τύπος Γ εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα−

στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές:
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1) Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο
2) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
3) Στους παράπλευρους (SR) οδών ταχείας κυκλοφο−

ρίας και αυτοκινητοδρόμων ανεξάρτητα από το κυκλο−
φορούμενο πλάτος τους.

4) Στους παράπλευρους με κυκλοφορούμενο πλάτος 
οδού μεγαλύτερο των 7,00μ.

5) Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλήν Κρήτης, 
Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:
Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει−

δής νησίδα πλάτους 4.00μ με τις συγκλίνουσες πλευρές 
υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω 
βάση μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γη−
πέδου και ελάχιστου μήκους 20,00μ και σε απόσταση 
2,50 μ από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της 
οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται: 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00μ 
έως 5,50 κατά την κρίση της υπηρεσίας υπό γωνία 30° 
ως προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβρά−
δυνσης και επιτάχυνσης και μεταβλητού πλάτους από 
0−3.00μ και ελαχίστου μήκους 45,00μ.

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
διαμορφώνεται έρεισμα πλάτους όσο της οδού όχι μι−
κρότερο του 1.00μ.

Στην είσοδο και στην έξοδο κατασκευάζονται πλευ−
ρικές νησίδες. Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε από−
σταση τουλάχιστον 3,50 μ από τη κεντρική νησίδα.

Οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και οι 
με διαγράμμιση ζώνες επιστρώνονται με οδόστρωμα 
όμοιου τύπου με αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος 
επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης.

Για την εφαρμογή αυτού του τύπου απαιτείται ελάχι−
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 40.00μ.

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρί−
νεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σή−
μανση σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 και ο ηλεκτροφω−
τισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 
ηλεκτροφωτισμού οδών.

(δ) ΤΥΠΟΣ Δ
O τύπος Δ εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα−

στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές.

1) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
2) Στους παράπλευρους με κυκλοφορούμενο πλάτος 

οδού ίσο ή μικρότερο των 7.00μ.
3) Στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρή−

της, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας.
4) Στα τμήματα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δι−

κτύου.
Ο τύπος Δ εφαρμόζεται επίσης στα πρατήρια που 

ιδρύονται επί υπεραστικών τμημάτων (εκτός εγκεκριμέ−
νων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων νομίμως υφιστα−
μένων οικισμών ) κοινοτικών ή δημοτικών οδών.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:
Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει−

δής νησίδα πλακοστρωμένη πλάτους 4,00μ και την κάτω 
βάση ελάχιστου μήκους 10,00μ σε επαφή με την ακραία 
γραμμή του ερείσματος της οδού και σε απόσταση 
τουλάχιστον 1,00μ από το άκρο του κυκλοφορούμενου 
τμήματος της οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με 
οριζόντια διαγράμμιση.

Εκατέρωθεν της νησίδας αυτής κατασκευάζεται είσο−

δος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00μ έως 
5,50μ, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και κλίση 45° προς 
τον άξονα της οδού.

Η νησίδα αντλιών καυσίμων ελάχιστου πλάτους 1.00μ 
τοποθετείται σε απόσταση 3,00μ τουλάχιστον από την 
κεντρική νησίδα.

Η είσοδος και έξοδος καθώς και ο χώρος του πρατηρί−
ου επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. Κατά 
την κρίση της υπηρεσίας με την έγκριση κυκλοφοριακής 
σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το ν. 2696/1999 όπως 
κάθε φορά ισχύει και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με 
τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του β.δ. 465/1970 
και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων, 
εφόσον οι αντλίες ή οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του 
διαδρόμου δουλείας διελεύσεως τυχόν υφισταμένων 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσεως με−
γαλυτέρας των 66.000 Volt, όπως ο διάδρομος δουλείας 
έχει καθοριστεί στη συγκεκριμένη θέση από τη ΔΕΗ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ».

Άρθρο 6 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του β.δ. 465/1970 που 
αντικαταστάθηκε με τη παραγρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 
143/1989, συμπληρώνεται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλ−
λοτρίωσης ή δεν παραχωρείται οικειοθελώς ο απαι−
τούμενος χώρος από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων 
έμπροσθεν των οποίων θα διαμορφωθούν οι λωρίδες 
επιβράδυνσης – επιτάχυνσης, η σχετική άδεια χορηγεί−
ται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1012 επ. του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί αδικαιολό−
γητη, το παραπάνω δικαστήριο προβαίνει στην έγκριση 
της υποχρεωτικής παραχώρησης της αναγκαίας εδα−
φικής λωρίδας για τη κατασκευή της Κυκλοφοριακής 
Σύνδεσης ύστερα από καθορισμό και καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της τυχόν 
βελτίωσης του κόμβου συμβολής Δημοτικού ή Κοινο−
τικού δρόμου με το Εθνικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο, 
κατά την κρίση της αρμόδιας για το Εθνικό ή Επαρχια−
κό δίκτυο Υπηρεσίας, λόγω ίδρυσης του πρατηρίου σε 
αυτό, εκτελούνται από τον πρατηριούχο σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας για την συντήρηση 
της οδού Υπηρεσίας».

Άρθρο 7

Το άρθρο 8 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Νησίδες αντλιών

1. Η τοποθέτηση των αντλιών ή διανομέων υγρών καυ−
σίμων γίνεται υποχρεωτικά επί νησίδων. Μηχανισμοί και 
εγκαταστάσεις παροχής νερού και αέρα τοποθετούνται 
είτε στις νησίδες των αντλιών ή, κατά προτίμηση, σε 
ξεχωριστές νησίδες που κατασκευάζονται αποκλειστικά 
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για τη χρήση αυτή ή τοποθετούνται στο κράσπεδο που 
υπάρχει μπροστά ή γύρω από το κτίριο του πρατηρίου 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την είσοδο 
στο πρατήριο και την διακίνηση των εξυπηρετουμένων. 
Μηχανισμοί και εγκαταστάσεις για τον εσωτερικό κα−
θαρισμό των οχημάτων (όπως σκούπες αναρρόφησης 
σκόνης κ.λπ.) τοποθετούνται επίσης επί των νησίδων 
που περιγράφονται παραπάνω ή επί ξεχωριστών νη−
σίδων. Οι διαστάσεις των ειδικών αυτών νησίδων δι−
αμορφώνονται σύμφωνα με την λειτουργικότητα της 
εγκαταστάσεως και απεικονίζονται στα υποβαλλόμενα 
σχεδιαγράμματα.

2. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος της νησίδας 
αντλιών ή διανομέων είναι ένα (1) μέτρο, με δυνατότητα 
τοπικής μείωσης αυτής το πολύ 10% από κάθε πλευρά, 
που σε καμία περίπτωση όμως δεν θα περιορίζει την 
προστασία των αντλιών από πιθανή πρόσκρουση. Το 
ύψος της νησίδας από το οδόστρωμα σταθμεύσεως 
ορίζεται από δέκα (10) μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά. 
Το μήκος και η μορφή της νησίδας δύναται να ποικί−
λει ανάλογα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
προς ανεφοδιασμό οχημάτων και την εύρυθμη λειτουρ−
γία της εγκατάστασης.

3. Η θέση και η διάταξη των νησίδων αντλιών, καθώς 
και των τυχόν υπερκειμένων προστατευτικών στεγά−
στρων, ρυθμίζεται ανάλογα, με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση της εγκατάστασης από λειτουργική άποψη 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ. Για 
τυχόν παρέκκλιση από τις ισχύουσες πιο πάνω δια−
τάξεις (λόγω της ειδικής φύσης της λειτουργίας του 
ανεφοδιασμού, η οποία επιβάλλει την προστασία των 
διακινούμενων από βροχή, χιόνι ή καύσωνα), απαιτείται 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονι−
σμός» όπως ισχύει.

4. Επί των νησίδων αντλιών είναι δυνατή η τοποθέτη−
ση των καλυμμάτων των φρεατίων επιθεώρησης των 
υπογείων δεξαμενών καυσίμου.

5. Η επίστρωση των νησίδων είναι αντιολισθητική».

Άρθρο 8 

Το άρθρο 9 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 9
Κτήριο πρατηρίου

1. Ως κτήριο πρατηρίου, για την εφαρμογή του παρό−
ντος, νοείται κάθε εγκατάσταση που έχει ως σκοπό την 
εξυπηρέτηση των ασκουμένων εντός του γηπέδου του 
πρατηρίου δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος. Στο πρατήριο πρέπει υπο−
χρεωτικά να υπάρχουν χωριστοί χώροι για το γραφείο 
της επιχείρησης και το μηχανοστάσιο (ή μηχανοστάσιο 
− αποθήκη) καθώς και χώρος υγιεινής. Το κτίσμα ή διαμέ−
ρισμα του πρατηρίου έχει εσωτερική ωφέλιμη επιφάνεια 
τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον. Ειδικά 
για πρατήρια, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο με τη μέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης (self service) 
χωρίς την παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων για την εξυ−
πηρέτηση πελατών, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός 
μόνο κτίσματος τουλάχιστον 10 τμ που χρησιμοποιείται 
για να στεγάσει διάφορες λειτουργίες όπως τουαλέ−
τα, τηλεφωνικό θάλαμο (προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

των ΑΜΕΑ), πίνακες εγκαταστάσεων κλπ. Στα πρατήρια 
αυτής της κατηγορίας δεν είναι επίσης υποχρεωτική η 
παροχή νερού και πεπιεσμένου αέρα.

2. Ο καθορισμός της θέσεως του κτηρίου μέσα στο 
γήπεδο ή στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις του ΓΟΚ ή άλλων αντίστοιχων ή συναφών 
νομοθετημάτων και κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται 
πλήρως ο σκοπός της εγκατάστασης. 

3. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες 
των οδών και τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προ−
βλέπεται ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 209/1998 
(Α΄ 169) όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τα κτίρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων πρέπει να 
πληρούν γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών 
κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους καθώς 
επίσης και αυτούς για τη προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, 
η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών είναι άρτια και 
σύμφωνος προς το περιβάλλον. Τα κτίρια ταύτα έχουν 
οροφή, δάπεδα και τοιχοποιία από υλικό δύσκολα ανα−
φλέξιμο. Είναι δυνατή η χρήση μεταλλικών περιπτέρων 
άρτιας κατασκευής και εμφανίσεως προς εγκατάσταση 
πρατηρίου. 

2. Ο χώρος υγιεινής περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 απο−
χωρητήρια (ανδρών−γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού 
αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. 

6. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου του πρατη−
ρίου είναι σύμφωνη προς τους ισχύοντες Κ.Ε.Η.Ε. Εντός 
του πρατηρίου υπάρχει κιβώτιο φαρμάκων πρώτων βο−
ηθειών».

Άρθρο 9 

Το άρθρο 10 των βδ465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 10
Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων

1. Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυ−
σίμων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Είναι κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής απαγορευό−
μενης της χρήσης δεξαμενών με επίπεδα τοιχώματα.

β) Είναι μονού ή διπλού τοιχώματος.
Το εξωτερικό τοίχωμα μιας δεξαμενής διπλού τοιχώ−

ματος λειτουργεί ως «περίβλημα ανάσχεσης διαρροών». 
Στο χώρο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων δύνανται να 
τοποθετηθούν, μόνιμα ή μη, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα 
ελέγχου πιθανής διαρροής.

2. Υλικό κατασκευής δεξαμενών.
Ως προς το υλικό κατασκευής οι δεξαμενές επιτρέ−

πεται να είναι:
α) Μεταλλικές, κατασκευασμένες από χαλυβδοελά−

σματα κατάλληλα συγκολλημένα, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. 

Επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δεξαμενών με πε−
ρισσότερα του ενός διαμερίσματα, (μέχρι και τέσσερα). 
Τα διαχωριστικά ελάσματα έχουν το ίδιο πάχος με το 
κυρίως σώμα της δεξαμενής, είναι συγκολλημένα σε 
αυτή και φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις, ώστε να 
μην παραμορφώνονται, όταν υπάρχει διαφορά στάθμης 
μεταξύ των διαφόρων διαμερισμάτων. 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων των μεταλλικών 
δεξαμενών σε σχέση με το τη διάμετρό τους, ορίζεται 
ως εξής: 
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                          Πάχος τοιχωμάτων (mm)

Εσωτερική 
διάμετρος
δεξαμενής 

(mm)

Εσωτερικό τοίχωμα 
διπλής δεξαμενής 
ή τοίχωμα μονής 

δεξαμενής

Εξωτερικό τοί−
χωμα διπλής 
δεξαμενής

Μέχρι 1600 5 3

1601−2000 6 3

2001−2500 7 4

2501−3000 8 4
Οι μεταλλικές δεξαμενές όλων των τύπων, πρέπει να 

προστατεύονται από τη διάβρωση με καθοδική προ−
στασία. Αντί της καθοδικής προστασίας οι δεξαμενές, 
εξαρτήματα και σωληνώσεις μπορούν να προστατεύ−
ονται, έναντι της διάβρωσης, με εξωτερική επικάλυψη 
των μεταλλικών επιφανειών, ομοιόμορφα και ισοπαχώς, 
με αντιδιαβρωτικό υλικό όπως πίσσα ή εποξειδικά υλικά 
ή πολυουρεθάνη ή πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με 
ίνες υάλου ή άλλο κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό.

β) Πλαστικές, κατασκευασμένες από ειδικές ρητίνες, 
ενισχυμένες με ίνες υάλου, μονού ή διπλού τοιχώματος, 
οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 976−1 και 
ΕΝ 976−2), σε ότι αφορά τη συμβατότητα του υλικού 
κατασκευής τους με τα καύσιμα, ή σε άλλες αντίστοιχες 
προδιαγραφές. Οι διάμετροι, τα μήκη και τα πάχη τοι−
χώματος των πλαστικών δεξαμενών καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή τους, σε συμφωνία πάντοτε με τις 
προαναφερθείσες προδιαγραφές. Οι πλαστικές δεξαμε−
νές συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση (πιστοποιητικό 
δοκιμής) του κατασκευαστή τους, για την κατασκευή 
τους σύμφωνα με τις πιο πάνω προδιαγραφές. 

3. Όλες οι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να είναι σύμ−
φωνες με τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) Να είναι εξοπλισμένες με θυρίδα επιθεώρησης (ή 
ανθρωποθυρίδα), που προσαρμόζεται με κοχλίες επάνω 
στη δεξαμενή, ώστε να μπορεί να αφαιρείται προς επι−
θεώρηση. Κάθε ανθρωποθυρίδα πρέπει να περιβάλλεται 
από ειδικό απολύτως στεγανό φρεάτιο, ως «περίβλη−
μα ανάσχεσης διαρροών», ανθεκτικό στη διάβρωση, το 
οποίο καλύπτεται από ειδικό υδατοστεγές κάλυμμα, 
ικανό να παραλάβει το βάρος των διερχομένων οχη−
μάτων. Τα φρεάτια αυτά και τα καλύμματα τους είναι 
σχεδιασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να μην με−
ταφέρουν φορτίο από την πλάκα του καταστρώματος 
στην υπόγεια δεξαμενή. Φρεάτια ανθρωποθυρίδων δε−
ξαμενών δύνανται να είναι προκατασκευασμένα πλα−
στικά ή μεταλλικά ή από οποιοδήποτε υλικό, που δεν 
είναι διαπερατό από τα καύσιμα και εξασφαλίζει ικα−
νοποιητική στεγανότητα. Κάθε φρεάτιο θα φέρει σαφή 
σήμανση του προϊόντος της δεξαμενής. 

β) Στον πυθμένα της δεξαμενής και συγκεκριμένα κάτω 
από κάθε άνοιγμα πληρώσεως ή μετρήσεως της στάθμης, 
πρέπει να υπάρχει χαλύβδινη πλάκα ή άλλου είδους ειδική 
ενίσχυση του τοιχώματος, που προστατεύει την δεξαμενή 
από πλήγματα προερχόμενα από την επαναλαμβανόμενη 
εισροή καυσίμου και από την ράβδο μέτρησης. 

γ) Τα πώματα των σωλήνων πληρώσεως και μετρήσεως 
στάθμης κοχλιούνται ή προσαρμόζονται αεροστεγώς με 
μηχανισμό ταχείας συνδέσεως και πρέπει να είναι κατα−
σκευασμένα από αλουμίνιο, ορείχαλκο, πλαστικό ή άλλο 
υλικό που δεν διαβρώνεται σε περιβάλλον καυσίμων και 
δεν δημιουργεί κίνδυνο σπινθηρισμού, σε περίπτωση 

κρούσεως αυτού με κάποιο μεταλλικό στοιχείο.
δ) Πρέπει να υπάρχει ράβδος μέτρησης του περιε−

χομένου της δεξαμενής, με κατάλληλες υποδιαιρέσεις, 
κατασκευασμένη από ορείχαλκο ή άλλο υλικό, αναλό−
γων ιδιοτήτων. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα ελέγχου και μέτρησης 
της στάθμης ή της περιεκτικότητας σε καύσιμο της 
δεξαμενής.

ε) Να είναι εξοπλισμένες με διάτρητο σωλήνα − οδηγό 
της ράβδου μέτρησης («βέργας»), μήκους πενήντα (50) 
εκατοστών.

στ) Να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα πλήρωσης της 
δεξαμενής, ο οποίος φθάνει μέχρι ύψους δεκαπέντε (15) 
εκατοστών από τον πυθμένα και η απόληξη του είναι 
κομμένη υπό γωνία 450, ώστε η εκροή του καυσίμου να 
γίνεται προς την πλέον απομακρυσμένη πλευρά του 
κυλίνδρου της δεξαμενής. 

Στον σωλήνα αυτόν, στις εφεξής τοποθετούμενες 
δεξαμενές, πρέπει να τοποθετείται ειδική διάταξη 
αποφυγής υπερχειλίσεως (overfill protection), όταν το 
στόμιο πλήρωσης δεν βρίσκεται μέσα στο φρεάτιο της 
δεξαμενής. 

ζ) Να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα αναρρόφησης 
του καυσίμου, ο οποίος αρχίζει από απόσταση δέκα 
(10) περίπου εκατοστών από τον πυθμένα και προσαρ−
μόζεται κατάλληλα στην ανθρωποθυρίδα. Ο σωλήνας 
αυτός δεν τοποθετείται προφανώς στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείται υποβρύχια (εμβαπτιζόμενη), αντλία 
καυσίμων. 

η) Να φέρουν σωλήνα εξαερισμού, όπως ειδικότερα 
περιγράφεται παρακάτω.

θ) Να φέρουν πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται τα 
στοιχεία του κατασκευαστή της δεξαμενής, το έτος 
κατασκευής, οι διαστάσεις και η χωρητικότητα της, προ−
σαρμοσμένο σε εμφανές σημείο της ανθρωποθυρίδας.

ι) Να φέρουν Πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος της 
δεξαμενής.

Εννοείται ότι σε περίπτωση δεξαμενής με περισσό−
τερα διαμερίσματα, κάθε διαμέρισμα εφοδιάζεται με 
ιδιαίτερη ανθρωποθυρίδα και τα αντίστοιχα απαιτού−
μενα εξαρτήματα. 

4. Η ολοκληρωμένη διάταξη εξαερισμού των δεξα−
μενών βενζίνης δύναται να περιλαμβάνει κατά σειρά 
από την δεξαμενή προς την τελική απόληξη: βαλβίδες 
ανάκτησης ατμών με πλωτήρα (μία βαλβίδα ανά δε−
ξαμενή ή διαμέρισμα αποθήκευσης βενζίνης), υπόγειο 
ή υπέργειο συλλέκτη ατμών από όλες τις δεξαμενές 
βενζίνης, βαλβίδα ασφαλείας στην οποία συνδέεται ο 
σωλήνας συλλογής ατμών του βυτιοφόρου οχήματος 
τροφοδοσίας βενζίνης και βαλβίδα ή διάταξη βαλβίδων 
εξαερισμού πιέσεως − υποπιέσεως, η οποία επιτρέπει 
την είσοδο ποσότητας αέρα εντός των δεξαμενών σε 
περίπτωση δημιουργίας κενού στις δεξαμενές κατά τη 
λειτουργία των αντλιών ή την έξοδο μικρής ποσότητας 
ατμών, σε περίπτωση αύξησης της πίεσης ατμών στις 
δεξαμενές. Οι σωλήνες εξαερισμού ομοειδών προϊόντων 
μπορεί να συνδέονται μέσω ειδικών διατάξεων απο−
κλεισμού της μεταφοράς προϊόντων από δεξαμενή σε 
δεξαμενή. Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνεται, υπόγεια ή 
υπέργεια μέσω επιπλεουσών βαλβίδων (ven float valve) 
ή χωρίς την παρέμβαση επιπλεουσών βαλβίδων σε ύψος 
ανώτερο των βυτιοφόρων. 

Η ανωτέρω διάταξη εξαερισμού είναι σύμφωνη με τα 
διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. οικ. 10245/713/97 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο 



των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που 
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη δι−
άθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους 
σταθμούς διανομής καυσίμων» (Β΄ 311). 

Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές πετρε−
λαίου, ή και για τις δεξαμενές βενζίνης πρατηρίων που 
δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, κα−
τασκευάζονται από σωληνώσεις μεταλλικές (γαλβανι−
σμένες ενισχυμένου τύπου) ή πλαστικές από υλικό που 
δεν αλλοιώνεται στα πετρελαιοειδή, διαμέτρου ίσης ή 
μεγαλύτερης της 11/2,,, και μέσω κατακόρυφου σωλήνα, 
καταλήγουν σε ειδικό εξάρτημα (καπελάκι), με ή χω−
ρίς βαλβίδα ανάλογα του τρόπου κατασκευής, ώστε 
να διασφαλίζεται αδυναμία ανάμιξης των προϊόντων. 
Οι κατακόρυφοι σωλήνες στηρίζονται αδιακρίτως σε 
εξωτερικό τοίχο κτιρίου ή σε υποστύλωμα στεγάστρου 
ή σε άλλη ειδική σταθερή κατασκευή (μεταλλική, από 
σκυρόδεμα, ή άλλο υλικό), η οποία αποτρέπει τη δη−
μιουργία παραμόρφωσης. Η απαγωγή των ατμών από 
τα στόμια εξαέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερη και να 
μην κατευθύνεται σε κλειστούς χώρους μέσω παραθύ−
ρων, ανοιγμάτων, ηλεκτρικών και υδραυλικών φρεατίων 
κ.λπ. 

5. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των αντλιών με καύ−
σιμο από τις δεξαμενές κατασκευάζονται είτε από γαλ−
βανισμένους σιδηροσωλήνες ή από πλαστικούς σωλήνες 
ειδικών προδιαγραφών (άκαμπτους ή ημιεύκαμπτους 
ή εύκαμπτους), διαμέτρου κατ’ ελάχιστο 111/2,. Όλες οι 
σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διασύνδεσης των μερών 
που τις αποτελούν, θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένα 
υλικά. 

Σε σωληνογραμμές πιέσεως − κατάθλιψης (περίπτωση 
συνδυασμού υποβρύχιας αντλίας με διανομέα) πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ειδικοί, εγκεκριμένοι σωλήνες δι−
πλού τοιχώματος, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου 
πιθανής διαρροής. Σε σωληνογραμμές πιέσεως πρέπει 
απαραιτήτως να υπάρχουν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας 
(shut off valves) κάτω από τους διανομείς καυσίμου που 
θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμου σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανομέων 
λόγω ατυχήματος.

Σε σωληνογραμμές αναρρόφησης (περίπτωση αναρ−
ρόφησης καυσίμου από την δεξαμενή με τη βοήθεια 
αντλίας τοποθετημένης επί νησίδας), χρησιμοποιούνται 
σωλήνες, μονού ή διπλού τοιχώματος. Φρεάτια ελέγχου 
διαρροών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως επι−
πλέον μέτρο πρόληψης και κατά μήκος σωληνώσεων 
μονού ή διπλού τοιχώματος. 

Η διέλευση όλων των σωληνώσεων μέσω των τοιχω−
μάτων των φρεατίων γίνεται με χρήση ειδικών στεγα−
νοποιητικών παρεμβυσμάτων.

Οι σωληνώσεις, αμέσως μετά την εγκατάσταση τους 
και πριν τον οριστικό εγκιβωτισμό τους, πρέπει να υπο−
βάλλονται σε ελέγχους στεγανότητας σε πίεση της 
τάξεως του 150% της κανονικής πίεσης λειτουργίας. 

Οι σωληνογραμμές καυσίμου πρέπει να έχουν κλίση 
τουλάχιστον 1 % από τις αντλίες ή τους διανομείς,, 
προς τις δεξαμενές (ανώτερο σημείο οι αντλίες ή οι 
διανομείς). 

Σε χώρους όπου υπάρχουν φορτία από κίνηση οχη−
μάτων η ελάχιστη απόσταση των σωληνώσεων από το 
κατάστρωμα του πρατηρίου είναι εικοσιπέντε ( 25) εκα−
τοστά συμπεριλαμβανομένης και της πλάκας. Ο χώρος 
γύρω από τις σωληνώσεις γεμίζεται με αδρανή υλικά 

πλήρωσης που συμπυκνώνονται, με ιδιαίτερη προσοχή 
εφόσον πρόκειται για πλαστικούς σωλήνες.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υποβρύχιες 
αντλίες πιέσεως καυσίμου από τις δεξαμενές προς τον 
διανομέα καυσίμου, πρέπει ο σχεδιασμός της εγκατά−
στασης και τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα να απο−
τρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμων σε περίπτω−
ση βλάβης.

6. Αναφορικά με τα μέτρα και τις διατάξεις που χρη−
σιμοποιούνται για προστασία έναντι διαρροών καυσίμου 
και εντοπισμό τους ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρμόζεται 
τουλάχιστον μία μέθοδος ελέγχου διαρροών από δε−
ξαμενές και σωληνώσεις. Ο έλεγχος διαρροών μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους και 
μέσα.

α) Χρήση συστημάτων ελέγχου στάθμης δεξαμενής.
Τα συστήματα αυτά ελέγχουν με απόλυτη ακρίβεια 

την στάθμη της δεξαμενής και σε περίπτωση που αυτή 
μεταβληθεί αδικαιολόγητα δίνουν ηχητική και οπτική 
ένδειξη διαρροής. Τέτοια συστήματα μπορεί να περι−
λαμβάνουν ηλεκτρονικούς ή άλλους αισθητήρες, όπως 
αισθητήρες υπερήχων. 

β) Έλεγχος διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος.
Ο έλεγχος διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος 

για πιθανές διαρροές μπορεί να γίνεται με την χρήση 
διαφόρων μεθόδων και μέσων, όπως χρήση αισθητή−
ρων που ανιχνεύουν ύπαρξη υδρογονανθράκων ή νερού, 
έλεγχος μιας προκαθορισμένης πίεσης στο διάκενο, 
οπτικός ή άλλος έλεγχος στάθμης υγρού σκοπίμως 
εγκλωβισμένου εντός του διακένου της δεξαμενής. Σε 
κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται η παράμετρος που 
ελέγχεται (όπως πτώση της πίεσης στο διάκενο), αυτό 
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης διαρροής. 

γ) Έλεγχος μέσω φρεατίων ελέγχου διαρροών.
Στις νέες εγκαταστάσεις πρατηρίων διανομής καυσί−

μων απαιτείται η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου διαρροών 
(monitoring wells). Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρρο−
ών πρέπει να μπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί 
ποσότητα πετρελαιοειδών από το έδαφος, που μπορεί 
να οφείλεται σε διαρροή δεξαμενών ή σωληνώσεων. Τα 
φρεάτια αυτά πρέπει να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 
εκατό (100) χιλιοστών και να ανθίστανται στη διάβρωση 
από νερό ή πετρελαιοειδή. Εντός των φρεατίων μπο−
ρούν να τοποθετηθούν αισθητήρες που θα ελέγχουν 
συνεχώς την ύπαρξη καυσίμου ή την ύπαρξη ατμών 
υδρογονανθράκων ή την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε 
υπόγεια ύδατα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται 
αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης των φρεατίων 
πρέπει να γίνεται έλεγχος των φρεατίων με χειροκίνητα 
μέσα, τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Ο πυθμένας του 
φρεατίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 
mm πιο χαμηλά από το κατώτερο σημείο της δεξαμενής 
ή των σωληνώσεων και να περιβάλλεται από λεπτόκοκ−
κο χαλίκι σε ακτίνα τουλάχιστον 300 mm. Το τοίχωμα 
του φρέατος πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε 
να επιτρέπει την διέλευση υγρών, όχι όμως και στερε−
ών (συνήθως είναι ένας διάτρητος ειδικός πλαστικός 
σωλήνας, ο οποίος επί πλέον περιβάλλεται από ειδικό 
ύφασμα−φίλτρο). Σε εγκαταστάσεις όπου δεν χρησι−
μοποιούνται δεξαμενές διπλού τοιχώματος με κάποιο 
σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο διάκενο μεταξύ 
των δύο τοιχωμάτων, πρέπει να τοποθετηθούν φρε−
άτια ελέγχου διαρροών (με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο 
εντοπισμού υδρογονανθράκων), ως εξής: 
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Πλήθος δεξαμενών Απαιτούμενα Φρεάτια
           1 2
        2 − 6 4
     Άνω των 6 6
Σε εγκαταστάσεις με δεξαμενές διπλού τοιχώματος 

με κάποιο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο διάκε−
νο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων, ένα φρεάτιο ελέγχου 
σε κατάλληλη θέση αρκεί. Φρεάτια ελέγχου διαρροών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και κατά μήκος των σω−
ληνογραμμών μεταφοράς καυσίμων. Όλα τα φρεάτια 
ελέγχου πρέπει να σφραγίζονται από ειδικά απολύτως 
στεγανά καλύμματα, επί του καταστρώματος του πρα−
τηρίου. 

δ) Ως μέσο ελέγχου διαρροών επιτρέπεται να χρησι−
μοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία (όπως ειδικά 
καλώδια − αισθητήρες κατά μήκος των σωληνώσεων) 
που θα μπορεί να εντοπίζει διαρροές της τάξεως των 
0,75 λίτρων την ώρα κατ’ ελάχιστο, με ποσοστό επιτυ−
χούς ανίχνευσης τουλάχιστον 95% και με πιθανότητα 
λάθους συναγερμού 5% το μέγιστο, εφόσον ανταπο−
κρίνεται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης ή 
άλλες αντίστοιχες.

ε) Τα φρεάτια επάνω στα οποία εδράζονται οι αντλί−
ες νησίδας ή οι διανομείς πρέπει να είναι μεταλλικά ή 
πλαστικά, απολύτως στεγανά και να παρέχεται η δυνα−
τότητα οπτικού ελέγχου πιθανής διαρροής.

στ) Σε σωληνογραμμές πιέσεως, που χρησιμοποιού−
νται σωλήνες διπλού τοιχώματος, πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ή όχι διαρ−
ροής στη σωληνογραμμή, από τα στεγανά φρεάτια από 
τα όποια αρχίζει ή στα οποία καταλήγει αυτή.

7. Για να διασφαλιστεί η επάρκεια της αντιδιαβρωτικής 
ή καθοδικής προστασίας των δεξαμενών απαιτείται έλεγ−
χος με δοκιμές στεγανότητας 10 χρόνια μετά την πρώτη 
εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια με 
ευθύνη των πρατηριούχων. Οι δοκιμές αυτές γίνονται με 
ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακριβείας που 
μπορεί να βασίζονται σε έλεγχο της στάθμης, έλεγχο με 
βάση ακουστικές μεθόδους, έλεγχο τύπου sonar ή άλλες 
αναγνωρισμένες μεθόδους. Οι δεξαμενές που έχουν αντι−
διαβρωτική προστασία (πλαστικές, σιδηρές με εξωτερικό 
πολυεστερικό μανδύα, σιδηρές με καθοδική προστασία, 
όλες οι διπλού τοιχώματος) πρέπει να υποβάλλονται σε 
δοκιμές στεγανότητας 10 χρόνια μετά την πρώτη εγκα−
τάσταση τους και εν συνεχεία κάθε 5 χρόνια, εκτός εάν 
τοποθετηθεί κάποιο σύστημα ελέγχου διαρροών. 

Απαιτείται αρχικός έλεγχος διαρροών δεξαμενών 15 
χρόνια μετά τη πρώτη εγκατάσταση και περιοδικός 
έλεγχος διαρροών δεξαμενών κάθε 8 χρόνια, σε εγκατα−
στάσεις όπου υπάρχουν ένα η περισσότερα συστήματα 
ελέγχου διαρροών. 

 8. Όλα τα μεταλλικά μέρη των δεξαμενών αλλά και το 
πλαίσιο του φρεατίου γεφυρώνονται κατάλληλα μεταξύ 
τους, με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό γειώσεως, 
μέσω καταλλήλων ακροδεκτών («κος») και γειώνονται 
είτε με την βοήθεια γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 
ή ειδικών συμπαγών ράβδων γείωσης (οι οποίες είναι 
επισκέψιμες μέσω ειδικού φρεατίου) ή με άλλες κα−
τάλληλες διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται αντίσταση 
γείωσης μικρότερη των 7 Ω. Η γείωση των δεξαμενών 
είναι ανεξάρτητη από την γείωση της ηλεκτρικής εγκα−
ταστάσεως του κτιρίου και αποσκοπεί στην διοχέτευση 
στο έδαφος των στατικών φορτίων, που δημιουργού−
νται κατά την διακίνηση (πλήρωση, αναρρόφηση) του 
καυσίμου. 

9. Τοποθέτηση δεξαμενών. 
Όλες οι δεξαμενές, προ της εγκαταστάσεως εντός του 

εδάφους, πρέπει να δοκιμάζονται και να επιθεωρούνται 
όπως προβλέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε 
τεχνικές προδιαγραφές (πλήρωση με νερό, εφαρμογή πε−
πιεσμένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος με σαπουνόνερο) 
με ευθύνη των εκμεταλλευτών των πρατηρίων, προκει−
μένου να διαπιστώνεται η στεγανότητα τους. Ειδικά οι 
πλαστικές δεξαμενές μονού τοιχώματος, πρέπει επιπλέον 
να δοκιμάζονται για την στεγανότητα τους και αφού έχουν 
τοποθετηθεί και περιβληθεί με αδρανή υλικά πλήρωσης.

Όλες οι δεξαμενές πρατηρίου τοποθετούνται υπογεί−
ως στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο ώστε το ανώτερο 
σημείο του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας τους, να 
βρίσκεται τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστά από 
την επιφάνεια του καταστρώματος. 

Ανάλογα του εάν οι δεξαμενές είναι μονού ή διπλού 
τοιχώματος και προκειμένου σε κάθε περίπτωση να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίμων στο 
υπέδαφος, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Οι μεταλλικές δεξαμενές μονού τοιχώματος το−
ποθετούνται εντός ετέρου περιβλήματος ανάσχεσης 
διαρροών, το οποίο δύναται να είναι κατασκευασμένο 
από σκυρόδεμα (με στεγανοποιητική επάλειψη) ή άλλο 
υλικό μη διαπερατό από πετρελαιοειδή (όπως ειδικές 
συνθετικές μεμβράνες επί τόπου εφαρμοζόμενες από 
ειδικευμένους τεχνίτες). Ο πυθμένας του εκ σκυροδέ−
ματος περιβλήματος, ή η εκσκαφή επάνω στην οποία 
θα τοποθετηθεί η μη διαπερατή μεμβράνη θα πρέπει 
να έχει κλίση τουλάχιστον 1% προς το ή τα φρεάτια 
ελέγχου διαρροών. 

αα) Εφόσον το περίβλημα ανάσχεσης πρόκειται να 
κατασκευαστεί από σκυρόδεμα πρέπει η κατασκευή 
των τοιχείων και του πυθμένα να γίνει σε μία φάση, με 
τη χρήση ενιαίου ξυλοτύπου. Το πάχος των πλευρικών 
τοιχωμάτων πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) εκατοστά 
και του πυθμένα είκοσι (20) εκατοστά. Ο οπλισμός 
υπολογίζεται βάσει των συνθηκών (ωθήσεις γαιών ή 
νερού) και οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 
τον ελάχιστο οπλισμό τοιχωμάτων, όπως καθορίζεται 
από τον κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Ο ελά−
χιστος οπλισμός του πυθμένα εξαρτάται από τη φύση 
του εδάφους και την ύπαρξη ή όχι άνωσης (υδροφόρου 
ορίζοντα) και είναι πλέγμα διαστάσεων #12/15. Ο χώρος 
μεταξύ των τοιχείων και της δεξαμενής, πλάτους του−
λάχιστον δέκα (10) εκατοστών, γεμίζεται με ξηρή άμμο 
μέχρι την βάση της ανθρωποθυρίδας. Σε περίπτωση 
τοποθέτησης περισσοτέρων της μιας δεξαμενών εντός 
του ιδίου κιβωτίου από σκυρόδεμα, τηρείται απόσταση 
μεταξύ αυτών τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστών 
του μέτρου . Πάνω από το σημείο αυτό κατασκευάζεται 
σφραγιστική πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο δε χώ−
ρος πάνω από την πλάκα αυτή γεμίζεται με χώμα ή άλλα 
κοσκινισμένα υλικά εκσκαφής τα οποία συμπιέζονται και 
στη συνέχεια καλύπτονται από πλάκα σκυροδέματος, 
υπολογισμένη για συγκεντρωμένο φορτίο δεκαπέντε 
(15) τόνων, τουλάχιστον, εφόσον διέρχονται οχήματα 
από επάνω της, μέχρι την τελική επιφάνεια.

ββ) Εφόσον ως περίβλημα ανάσχεσης χρησιμοποιηθεί 
αδιαπέραστη συνθετική μεμβράνη και τοποθετηθούν 
οι δεξαμενές εντός της εκσκαφής χωρίς την ύπαρξη 
περιβλήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

1. Η θέση εκσκαφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να 
επηρεάζεται από τα θεμέλια υπαρχόντων κτισμάτων. 
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2. Οι δεξαμενές θα πρέπει να περιβάλλονται από συ−
μπιεσμένα υλικά πλήρωσης σε απόσταση τριανταπέντε 
(35) εκατοστών κατ’ ελάχιστο.

3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της δεξαμενής και των 
παρειών της εκσκαφής, αλλά και μεταξύ δεξαμενών, πρέ−
πει να είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστά. 

4. Η απόσταση του ανώτερου σημείου δεξαμενής, από 
πλάκα καταστρώματος διαφέρει ανάλογα με το εάν η 
πλάκα δέχεται φορτίο από διέλευση οχημάτων, εάν 
είναι οπλισμένη ή όχι και εάν ο υδροφόρος ορίζοντας 
είναι ή προβλέπεται ότι μπορεί να ανέλθει έως το ύψος 
της δεξαμενής. 

γγ) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχείων (ή άλλου 
περιβλήματος ανάσχεσης διαρροών) πρέπει να απέ−
χουν από υπόγεια δίκτυα, νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, 
αποχετεύσεως, απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) εκα−
τοστών και από δίκτυα αερίου καυσίμου πενήντα (50) 
εκατοστών τουλάχιστον.

β. Οι πλαστικές δεξαμενές μονού και διπλού τοιχώ−
ματος καθώς και οι μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοι−
χώματος, μπορούν να τοποθετηθούν υπόγεια, χωρίς 
να είναι αναγκαία η τοποθέτηση τους εντός ετέρου 
περιβλήματος ανάσχεσης διαρροών. Για την τοποθέτη−
ση αυτών, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στην 
περίπτωση ββ, εδάφια 1−4.

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών 
μέσα στο κτίριο του πρατηρίου. Η εγκατάσταση αυτή 
επιτρέπεται μόνο σε ακάλυπτο χώρο σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παρ.5 του ΓΟΚ όπως ισχύει (ν. 1577/1985 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 2831/2000) και στις θέσεις που 
εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Οι δεξαμενές μπορούν να τοποθετούνται 
μέσα σε ισόγειο στεγασμένο ιδιωτικό χώρο, ανοιχτό 
κατά τις δυο τουλάχιστον πλευρές και σε βάθος μέχρι 
πέντε (5) μέτρα μετρούμενο μεταξύ του κέντρου της 
ανθρωποθυρίδας και της πλησιέστερης προς αυτήν 
προβολής των ακραίων σημείων της περιμέτρου της 
οροφής επικάλυψης του. 

11. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπό−
γειας δεξαμενής ορίζεται σε 50 κ.μ. χωρίς να συμπε−
ριλαμβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική 
μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπογείων 
δεξαμενών για κάθε εγκατάσταση, καθορίζεται σε 300 
κ.μ. για βενζίνες (γενικώς) και για πετρέλαιο (κινήσεως, 
θερμάνσεως ή και φωτιστικό). 

Άρθρο 10 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών πε−
τρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού συνολικής μέγιστης 
επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 κ.μ., σε πρατήρια 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται εκτός οικισμών και σε 
ζώνη πέραν των 500 μ. από τα όριά τους». 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εντός οι−
κισμών, καθώς και σε ζώνη μέχρι 500 μ. από τα όρια 
των οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση 
υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ή φωτι−
στικού σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατ’ εξαίρεση, 
σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών συνολι−
κής μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 κ.μ. 

3. Στο τέλος του άρθρου 11 του βδ 465/1970, προστί−
θεται εδάφιο ι, ως εξής:

«Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια 
δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου 
ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για 
μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα» καθώς 
και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτή−
ματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστη−
ρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα 
οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου 
Μηχανικού».

4. Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 1224/1981, προστί−
θεται εδάφιο ζ, ως εξής:

«Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια 
δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου 
ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για 
μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα» καθώς 
και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτή−
ματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστη−
ρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα 
οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου 
Μηχανικού».

5. Η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους 
της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν 2696 (Α 57) (ΚΟΚ) και 
του π.δ. 104/1999 (Α 113 ) όπως ισχύει « Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδι−
κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ».

Άρθρο 11 

1. Το άρθρο 12 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 12
Αντλίες και διανομείς καυσίμων

1. Η παροχή καυσίμων δύναται να πραγματοποιηθεί 
μέσω: 

α) Αντλίας αναρρόφησης, η οποία αποτελείται από 
μεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου περιέχονται 
αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου, αε−
ροδιαχωριστής, ογκομετρητής ακριβείας, μηχανικός ή 
ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης 
ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Το 
αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου αποτε−
λείται από μία αντλία θετικού εκτοπίσματος, η οποία 
κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα. Το αντλη−
τικό συγκρότημα αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να 
διαθέτει φίλτρο, σύστημα αεροδιαχωρισμού προϊόντος 
και βαλβίδα by pass, ή 

β) Διανομέα καυσίμου, δηλαδή συστήματος μέτρησης 
και διανομής καυσίμου χωρίς την ύπαρξη, εντός του 
κελύφους του, αντλητικού συγκροτήματος και αερο−
διαχωριστή. Ο διανομέας τροφοδοτείται με καύσιμο 
από υποβρύχιες, (εμβαπτιζόμενες), αντλίες οι οποίες 
εγκαθίστανται εντός των δεξαμενών. Ο διανομέας καυ−
σίμου αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος εντός του 
οποίου περιέχονται ογκομετρητής ακριβείας, μηχανικός 
ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης 
ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Ως 
υποβρύχια αντλία καυσίμου νοείται η ηλεκτρική αντλία 
που εμβαπτίζεται μέσα στο καύσιμο της δεξαμενής και 
παρέχει καύσιμο υπό πίεση στους διανομείς καυσίμου. 
Η υποβρύχια αντλία αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 
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− την εξωτερική μονάδα, που περιέχει το στεγανό 
ακροκιβώτιο ηλεκτρολογικών συνδέσεων, τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής, και την ανακουφιστική βαλβίδα . Σε 
κατάλληλο σημείο της εξωτερικής μονάδας υπάρχει 
σπείρωμα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σταθερά 
επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής. Επίσης, πρέπει 
να φέρει πινακίδια όπου θα αναγράφονται τα χαρακτη−
ριστικά στοιχεία του κινητήρα καθώς και το εργοστάσιο 
κατασκευής, ο τύπος και ο αριθμός σειράς αυτής.

− την εμβαπτιζόμενη σωλήνωση, η οποία αποτελείται 
από δύο ομόκεντρους σωλήνες. Εντός του εσωτερικού 
σωλήνα− οδηγού διέρχονται οι καλωδιώσεις, προς το 
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και από τον εξωτε−
ρικό σωλήνα−δακτύλιο διέρχεται το καύσιμο από το 
αντλητικό συγκρότημα προς την εξωτερική μονάδα και 
ακολούθως προς τον επί της νησίδας των αντλιών το−
ποθετημένο διανομέα

− το αντλητικό συγκρότημα, που περιλαμβάνει τον 
ηλεκτροκινητήρα, την αντλία και το φίλτρο στο σημείο 
αναρρόφησης. 

Ο ηλεκτροκινητήρας και όλα τα ηλεκτρικά μέρη, πρέπει 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις αναγνωρισμένες ελλη−
νικές και διεθνείς προδιαγραφές στεγανότητας και αντι−
εκρηκτικότητας που αφορούν περιβάλλον καυσίμων.

Οι υποβρύχιες αντλίες πρέπει να διαθέτουν, επίσης, 
σύστημα που θα ελέγχει τις πιθανές διαρροές καυσίμου 
κατά τη διάρκεια της παράδοσης και θα ενεργοποιείται 
σταματώντας τη ροή όταν προκληθεί κάποια διαρροή. 

2. Η παροχή και καταγραφή της παρεχόμενης ποσότη−
τας από αντλίες αναρροφήσεως και διανομείς πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε μονάδες μετρήσεως, 
η δε ακρίβεια της παρεχόμενης ποσότητας υπόκειται 
σε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. 
Η ακρίβεια της παρεχόμενης ποσότητας πρέπει να δι−
ασφαλίζεται με την σφράγιση, με μη παραβιαζόμενη 
σφραγίδα μίας χρήσεως, του σημείου ρυθμίσεως του 
ογκομετρητή. Η καταγραφόμενη, στον ηλεκτρονικό ή 
μηχανικό καταγραφικό μηχανισμό, ένδειξη πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην μετρούμενη από τον ογκομετρητή 
παρεχόμενη ποσότητα. Το σφάλμα μετρήσεως πρέπει 
να βρίσκεται μεταξύ των επιτρεπομένων ορίων, όπως 
αυτά καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανομείς εφεξής 
πρέπει να διαθέτουν ίδιο φωτισμό προς παρακολούθηση 
των ενδείξεων του καταγραφικού μηχανισμού και κα−
τάλληλο μηχανισμό που δεν θα επιτρέπει την παροχή 
εάν δεν μηδενιστεί, αυτόματα ή χειροκίνητα, η ένδειξη 
προηγούμενης παροχής. 

Το ακροσωλήνιο (επιστόμιο) παροχής καυσίμου πρέ−
πει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα την 
παροχή καυσίμου εάν υπερπληρωθεί η δεξαμενή του 
οχήματος. 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανομείς εφεξής 
δύνανται να είναι εφοδιασμένοι με δείκτη ροής σε εμ−
φανές σημείο, ο οποίος να είναι πλήρης καυσίμου πριν 
και μετά την παροχή. 

Στο σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής 
με την αντλία αναρρόφησης ή τον διανομέα πρέπει να 
παρεμβάλλεται ειδική βαλβίδα η οποία, σε περίπτωση 
θραύσης της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο 
μέρη ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ανεξέλεγκτης 
εκροής καυσίμου. 

Στο σημείο σύνδεσης του διανομέα, με την υπό πίεση 
σωληνογραμμή παροχής καυσίμου σε αυτόν, πρέπει απα−

ραιτήτως να υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (shut off 
valve), που θα αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσί−
μου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης του διανο−
μέα λόγω ατυχήματος (π.χ. πρόσκρουση οχήματος).

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανομείς εφεξής 
πρέπει να εγκαθίστανται επάνω από στεγανό φρεάτιο 
(περίβλημα ανάσχεσης διαρροών) που μπορεί να κατα−
κρατεί ποσότητες καυσίμου που πιθανώς θα διαρρεύ−
σουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή του διανομέα 
ή από τα σημεία σύνδεσης αυτών με τις αντίστοιχες 
σωληνώσεις. 

Στο στεγανό φρεάτιο καταλήγουν οι σωληνώσεις, οι 
προερχόμενες από τις δεξαμενές, μέσω στυπιοθλιπτών. 
Η ακραία σύνδεση των σωληνώσεων τροφοδοσίας με 
τις αντλίες αναρροφήσεως ή τους διανομείς, εντός του 
ανωτέρω φρεατίου, γίνεται με τη βοήθεια εύκαμπτων 
σωλήνων σύνδεσης. 

Όλοι οι διανομείς και οι αντλίες αναρρόφησης εφεξής 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 
προϋποθέσεις «περί ανάκτησης ατμών υδρογονανθρά−
κων φάση ΙΙ (vapor recovery stage II)».

Όλα τα ηλεκτρικά μέρη και οι ηλεκτρολογικές συν−
δέσεις πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες ελληνικούς 
κανονισμούς, ώστε να αποτρέπεται πιθανότητα επαφής 
ατμών καυσίμου με ηλεκτρικό ρεύμα.

Πρέπει να υπάρχει σύστημα φυσικού αερισμού. Υπο−
χρεωτικά η αντλία αναρροφήσεως ή ο διανομέας φέρει 
πινακίδιο όπου αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευ−
ής, ο τύπος, και ο αριθμός σειράς αυτού. 

Η έγκριση του τύπου των αντλιών αναρροφήσεως και 
των διανομέων παρέχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η χρήση αντλιών ή διανομέων καυσί−
μων με πολλαπλά ακροσωλήνια, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί στις ανωτέρω 
παραγράφους.

4. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών αναρροφήσεως 
και των διανομέων εξ’ αποστάσεως, ανεξαρτήτως εάν 
αυτά τα συστήματα είναι ενσωματωμένα στο κέλυφος 
της αντλίας ή του διανομέα ή εάν βρίσκονται σε κάποιον 
άλλο χώρο του πρατηρίου. Επιτρέπεται επίσης, η χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της τροφοδοσίας 
ιδιωτικών στόλων οχημάτων».

2. Το άρθρο 13 του βδ 465/1970 και του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13
Βιομηχανικά ζυγιστικά

Επιτρέπεται η εντός της κυρίας εκτάσεως του πρα−
τηρίου, εγκατάσταση βιομηχανικού ζυγιστικού (γεφυρο−
πλάστιγγας), ηλεκτρονικού τύπου, με την προϋπόθεση 
ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του πρα−
τηρίου και η ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημά−
των και ύστερα από την έκδοση σχετικής οικοδομικής 
άδειας σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές 
διατάξεις».

Άρθρο 12

Το άρθρο 14 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981 αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 14
Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας

1. Τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
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για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς κατά την 
λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι τα εξής: 

α) Σε εμφανείς θέσεις του πρατηρίου να τοποθετού−
νται πινακίδες με την φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑ−
ΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» καθώς και τον 
αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β) Να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για τους οδη−
γούς βυτιοφόρων αυτοκινήτων σχετικά με τις απαραίτη−
τες ενέργειες, για την ασφαλή μετάγγιση υγρού καυσί−
μου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή αποθήκευσης.

γ) Η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων γίνεται πα−
ρουσία του εκμεταλλευτή του πρατηρίου ή εντεταλμέ−
νου υπαλλήλου, με ευθύνη αυτού και του μεταφορέα, 
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε ετοιμότητα 
τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και του πρατη−
ρίου κοντά στο φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της 
δεξαμενής με καύσιμα. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
πλήρωσης των δεξαμενών του πρατηρίου πρέπει να 
τοποθετείται στην είσοδο αυτού εμπόδιο που θα φέρει 
πινακίδα διαστάσεων 1,00x0,50 μ. στην οποία θα υπάρχει 
η επιγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ».

δ) Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, 
φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν σε 
υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου 
σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την 
πλησιέστερη αντλία καυσίμων από τα φρεάτια δεξα−
μενών και το στομίο εξαέρωσης.

ε) Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους 
του πρατηρίου οποιασδήποτε μορφής εύφλεκτα υλικά, 
δοχεία με καύσιμα, ή κενά δοχεία καυσίμων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ) Απαγορεύεται η χρήση θερμαστρών πετρελαίου, ή 
ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή υγραερίου ή φλόγας γενικά 
για την θέρμανση του διαμερίσματος του πρατηρίου.

ζ) Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασμέ−
να μεταλλικά δοχεία τα οποία να αδειάζονται τακτικά, 
τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από 
λάδια και γράσα.

η) Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή εξουσιοδοτημέ−
νος υπάλληλος πρέπει να κάνει ημερήσια επιθεώρηση 
των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και είναι υπεύθυνος 
για την επισκευή κάθε επικίνδυνης εγκατάστασης καθώς 
και την άμεση απομάκρυνση τυχόν συσσωρευμένων 
εύφλεκτων υλικών.

θ) Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, κυκλώματα, φωτιστικά, 
διακόπτες, μηχανές, άξονες και αντλίες που βρίσκονται 
στους χώρους του πρατηρίου όπου είναι δυνατόν να 
συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί, πρέπει να είναι σχε−
διασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο που να 
μην δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς.

ι) Απαγορεύεται η πλήρωση με καύσιμο του ρεζερ−
βουάρ των αυτοκινήτων ή άλλων μηχανημάτων όταν η 
μηχανή τους βρίσκεται σε λειτουργία.

ια) Όλο το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει να γνω−
ρίζει καλά την χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

ιβ) Τα μέσα πυρόσβεσης πρέπει να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση και οι πυροσβεστήρες να ελέγχονται 
και συντηρούνται σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα.

ιγ) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο 
χώρο εφοδιασμού του πρατηρίου σε ακτίνα 5 τουλάχι−
στον μέτρων πέριξ των νησίδων των αντλιών και των 
δεξαμενών. 

ιδ) Οι υπόγειοι χώροι εφόσον ευρίσκονται σε από−

σταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από αντλίες, 
φρεάτια δεξαμενών και στόμια εξαέρωσης, πρέπει να εί−
ναι εφοδιασμένοι με διατάξεις συστημάτων ανίχνευσης 
αερίων υδρογονανθράκων μετά από σχετική έγκριση 
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Τα κατασταλτικά μέσα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων είναι τα παρακάτω: 

α) Ανά τρεις (3) αντλίες καυσίμων (ή διανομείς) πρέ−
πει να υπάρχει ένας (1) πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης, 
καθαρού βάρους 12 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες 
ξηράς σκόνης των 6 χιλιογράμμων έκαστος) ή άλλου 
εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού, ανάλογης κατα−
σβεστικής ικανότητας και σε καμία περίπτωση ο αριθ−
μός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο 
(2) για κάθε πρατήριο.

β) Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων επιβάλλεται 
η ύπαρξη ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα Ξηράς 
σκόνης καθαρού βάρους 25 χιλιόγραμμων. Ειδικά σε 
πρατήρια των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόστα−
ση μικρότερη των δέκα πέντε (15) μέτρων από κτίρια ο 
παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθα−
ρού βάρους των 50 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες 
των 25 χιλιογράμμων).

γ) Για τους λοιπούς χώρους του πρατηρίου ( κατά−
στημα πώλησης, μηχανοστάσιο, πλυντήριο – λιπαντήριο 
κλπ) λαμβάνονται επιπλέον τα μέτρα πυροπροστασίας 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις εγκατα−
στάσεις αυτές.

3. Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύ−
νταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους 
ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα 
αυτών, η οποία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Αρ−
μόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έγκριση της μελέτης πυροπρο−
στασίας είναι: 

α) Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που 
θα περιέχει απαραίτητα τον αριθμό και θέση αντλιών, 
χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση 
των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος, λήψη 
απαραίτητων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

β) Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) 
αντίγραφα με κλίμακα 1:50 ή 1:100.

γ) Ένα τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 ή 
οδοιπορικό σκαρίφημα για τα εκτός σχεδίου πρατή−
ρια.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατασκευα−
στή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων περί του συνολικού 
αριθμού των πωληθέντων ή αναγομωθέντων πυροσβε−
στήρων και της πληρότητας αυτών σύμφωνα με τις 
Εθνικές προδιαγραφές ή αυτές των Χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της 
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον διαπι−
στωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την με−
λέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια 
Αρχή, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του 
πρατηρίου. 

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα−
σίας είναι τρία (3) χρόνια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτω−
ση που διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρού−
νται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και 
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μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και 
κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην Αρχή που είναι 
αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Οι παραβάτες των Διατάξεων του παρόντος άρθρου 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν, οι ιδιοκτήτες 
ή εκμεταλλευτές αυτών σε διάστημα έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να υποβάλουν 
μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό πυροπροστα−
σίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι 
αρμόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου».

6. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας 
και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000».

Άρθρο 13

Το άρθρο 15 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15
Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

1. Άδειες ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων χορη−
γούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος.

2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη προσωπικών εταιρειών 
προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης απαιτεί−
ται να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ανώνυμες εταιρείες που 
έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοό−
τητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται, η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομο−
γενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης, Αλβανία, 
Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο καθώς και τα παιδιά 
τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. 

3. Τόσο για τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών ίδρυ−
σης, όσο και για την λειτουργία των πρατηρίων, τα 
φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτών, οφείλουν να 
έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νο−
μοθεσία 

4. Μετά την έκδοση απόφασης Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, στην οποία καθορίζονται η έναρξη 
ισχύος καθώς και οι λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρα−
τηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που 
αφορούν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ), για να τύχει άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου ο υπεύθυνος εκμεταλλευτής 
πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σχετικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που καθορίζεται στη πιο πάνω απόφαση.

Άρθρο 14

Το άρθρο 16 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 16
Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών 

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι οι 
κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως 

αυτές έχουν καθοριστεί με βάση τις διατάξεις του ν 
2218/1994 (Α΄/90), όπως αυτός ισχύει.

Οι ίδιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία 
της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του πα−
ρόντος λειτουργία της εγκατάστασης καθώς επίσης 
και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων 
εντός των Κρατικών Αερολιμένων, προς ανεφοδιασμό 
των υπηρεσιακών οχημάτων αυτών, οι άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρε−
σίες της ΥΠΑ».

Άρθρο 15

Το άρθρο 17 του βδ 465/1970, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 «1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαι−
ολογητικά: 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαί−
ωμα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε πέντε 
(5) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή 
ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα διακοσίων 
(200) μέτρων. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γή−
πεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το μήκος του 
προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία 
αυτοτελή ιδιοκτησία, η οικοδομική γραμμή, η ενδεικτική 
θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών, καθώς και 
τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. 

Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκατα−
στάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρό−
ντος, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, 
εργοστάσια ή αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, 
εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της 
ΔΕΗ, κ.λπ.

 γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα ευρώ (30,00 €).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986, 
ότι: 

i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων 

ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Α΄ 302), 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέ−
δου για την ίδρυση του πρατηρίου

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/1986 
Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού 
στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται 
να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή 
στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις 
ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύν−
δεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς 
διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500), όπου 
φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκα−
ταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπε−
ριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων 
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καθώς και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του 
πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται 
επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά 
σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδι−
ασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων 
κατά την κίνηση τους εντός της κύριας έκτασης του 
πρατηρίου. Επίσης, για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον 
μια τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμο−
ποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα στοιχεία 
πλήρωσης αυτών.

θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα 
με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις 
εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και 
στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προ−
κειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική 
συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, 
οι εξής εγκαταστάσεις: 

Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέ−
ρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκα−
ταστάσεις

ι) Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), 
των εξής εγκαταστάσεων: 

• Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο πε−
ριλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέ−
τησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται 
για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για 
τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωλη−
νώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και 
συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς 
και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του 
περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.

• Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο περιλαμ−
βάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης 
και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για 
τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματω−
μένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέ−
ονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου.

• Βορβοροσυλλέκτης − Βόθρος. Το σχέδιο περιλαμ−
βάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την 
μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.

• Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει δι−
αστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο 
ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

• Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμ−
βάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και 
τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

• Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε 
περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και 
περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης.

• Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυ−
σίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής 
κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με 
τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς 
των δεδομένων (modem). 

Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέ−
γεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά 
σύμφωνα με τον νόμο διπλωματούχο μηχανικό ή τε−
χνολόγο μηχανικό, έχουν σημανθεί δεόντως και φέρουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος 
και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές 
λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται.

ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα στην οποία 
αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της 
εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχα−
νήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης 
και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη 
από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο 
μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τε−
χνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας.

ιβ) Προϋπολογισμό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, 
για την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλε−
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
του πρατηρίου, συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από 
τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μη−
χανολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης 
ειδικότητας (ή διπλωματούχο Μηχ/κό ή Τεχνολόγο Μη−
χανικό άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα).

ιγ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή 
διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παρα−
βόλου. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην 
περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστα−
σης Πλυντηρίου − Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό.

ιδ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμό−
δια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία 
έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με 
την οδό. Για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή της 
οδού χωρίς εγκεκριμένη την εδαφοτεχνική και περι−
βαλλοντική μελέτη. 

ιε) Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής 
του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εται−
ρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του 
Τεχνολόγου Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση 
καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.

ιστ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στη κοινή απόφαση 69269/5387/1990 
των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γε−
ωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (Β 678), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 και ΗΜ 37111/2021/2003 που 
εκδόθηκαν με βάση το ν. 3010/2002 (Α 91), ο οποίος 
τροποποίησε το ν. 1650/1986 (Α 160).

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προ−
ηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργείται αυ−
τοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το προγραμμα−
τισμό της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν τη χορήγηση 
της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να εκδώσει 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 ημερών από την 
υποβολή της αίτησης. Μόνη η πάροδος της προθεσμίας 
των 60 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως και των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών δεν αρκεί για τη συνέχιση 
της διαδικασίας χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως.

Σε περίπτωση καταγγελίας για ακαταλληλότητα της 
θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η αυτοψία πραγμα−
τοποιείται το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν 
των 10 ημερών . Κατά την αυτοψία ο αρμόδιος υπάλ−
ληλος ελέγχει την προτεινόμενη θέση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος και συμπληρώνει ειδικό έντυπο 
αυτοψίας, το οποίο φυλάσσεται στον οικείο φάκελο».
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3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλ−
λόμενα σχέδια η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης 
θέσης για ίδρυση πρατηρίου, είτε για λόγους αναφερό−
μενους στις διαστάσεις του διατιθέμενου γηπέδου είτε 
για άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις) 
παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας.

4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης υπό την προϋπόθεση προ−
γενέστερης υποβολής των κάτωθι συμπληρωματικών 
αποδεικτικών:

α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητή−
ριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα παραρτήματά του ή στην 
εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής 
του συντάξαντος τη μελέτη του κατά νόμο μηχανικού 
ή υπομηχανικού κατά τη διαδικασία την οριζόμενη από 
το από 30.5.1956 – 31.5.1956 Β. Δ/τος, «περί κανονισμού 
του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν 
γένει» και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

β) Αποδεικτικού κατάθεσης:
αα) Επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνη−

ση της τεχνικής μελέτης και την επίβλεψη των πάσης 
φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος 
πρατηρίου από το α.ν. 2326/1940 «περί Ταμείου Συντά−
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων 
(ΤΣΜΕΔΕ)» και ν. 546/1943 «περί των εσόδων της περιου−
σίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» οριζόμενου 
ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Ερ−
γων (ΤΣΜΕΔΕ) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και

ββ) Επί του προϋπολογισμού της κατά τη προηγούμε−
νη υποπερίπτωση δαπάνης των μηχανολογικών εγκατα−
στάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 
και μισό τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ.

γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δημόσιο 
ταμείο επί τοις αμοιβήςτου διπλωματούχου μηχανικού 
ή υπομηχανικού για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου.

Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών 
πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την 
έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων 
υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή 
του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι 
διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών όπου δεν 
υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ. 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
με περισσότερες από μία αντλίες ή με πλυντήριο − λιπα−
ντήριο, με την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης η άδεια 
ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις 
του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωριστά για τα 
πλυντήρια − λιπαντήρια που υφίστανται σε αυτά. Σε 
κάθε περίπτωση για τα Πλυντήρια − Λιπαντήρια ισχύουν 
οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις.

6. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε−
διαγραμμάτων κοινοποιείται οπωσδήποτε στο αρμόδιο 
για την χορήγηση της άδειας οικοδομής πολεοδομικό 
γραφείο, στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια για 
την οδό υπηρεσία που θα χορηγήσει τη συναίνεση της 
κυκλοφοριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας. 
Επίσης η άδεια ίδρυσης κοινοποιείται και στο οικείο 
αστυνομικό τμήμα χωρίς σχεδιαγράμματα.

7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και 
μπορεί να παραταθεί για δυο (2) έτη ακόμη, εφ’ όσον 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

του επιβλέποντος μηχανικού ότι δεν έχουν περατωθεί 
οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή της διαμόρ−
φωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη 
της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση 
παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκ−
πρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής 
χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση δι−
ενεργείται εκ νέου αυτοψία για την καταλληλότητα της 
θέσης και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 
α, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για λόγους ανωτέρας 
βίας δεν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια 
ίδρυσης παρατείνεται για ισόχρονο διάστημα, δηλ. για 
όσο χρόνο υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας».

Άρθρο 16
Το άρθρο 18 των βδ465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι−

καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18
Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας

πρατηρίων 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρε−
σία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης 
αυτής, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
η άδεια ίδρυσης. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου 
κατά το νόμο μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που 
επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλε−
κτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα 
με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν 
οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγ−
ματος.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την 
συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η κυκλοφοριακή 
σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε κα−
λώς.

δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο 
αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστο−
ποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημε−
ρομηνία λήξεως του από την πυροσβεστική υπηρεσία 
που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του 
πρατηρίου. 

ε) Αδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης).
στ) Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρ−

τήματα αυτού ή στην εξουσιοδοτημένη προς τούτο 
Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου 
Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολό−
γου Μηχανολόγου, με τη διαδικασία που ορίζεται υπό 
του 30/31.5.1965 β.δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε 
ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και 
ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης

η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ 
φόρου επί της αμοιβής του κατά τα ανωτέρω διπλω−
ματούχου μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του 
Τεχνολόγου Μηχανολόγου για την επίβλεψη των εγκα−
ταστάσεων του πρατηρίου.
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2. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, το οποίο έχει τύχει 
αδείας ιδρύσεως χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια 
λειτουργίας μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιο−
δήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευση του 
σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) τότε η άδεια λει−
τουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο αφού υποβληθεί 
αίτηση του, με την οποία συνυποβάλλονται εκτός από 
τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου και 
τα εξής συμπληρωματικά: 

α) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία του ποσού που προβλέπεται για κάθε αντλία 
− διανομέα από το άρθρο 17 του παρόντος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι: 

i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων.

ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Α΄ 312),

iii. ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου.
3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 

ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, χορηγείται χωρίς άλλη 
διαδικασία η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία 
είναι αόριστης χρονικής ισχύος.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της αδείας ιδρύσεως, προβλέπονται αλλαγές 
σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα 
ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται 
μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης 
του πρατηρίου ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλε−
πόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν 
την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση στην 
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών − Επικοινωνιών με αί−
τηση του ενδιαφερομένου τα νέα προβλεπόμενα, κατά 
περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο 
προϋπολογισμός δαπάνης, κατ’ αναλογία με τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Μετά την υλοποί−
ηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων χορηγείται νέα 
ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το 
σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρα−
τηρίου είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυ−
σμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση 
ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή 
κόμβου σε μικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, 
απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου κ.α.) δύναται 
η Διοίκηση να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη 
συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, με ειδικά αι−
τιολογημένη απόφασή της. 

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν 
διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί 
προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή 
οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής 
που τη χορήγησε.

Άρθρο 17

Το άρθρο 19 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής: 

Αρθρο 19
Αμφισβήτηση δικαιώματος χρησιμοποίησης του

ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου

1. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος 
χρησιμοποίησης του ακινήτου 

α) Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, και 
μόνο εφόσον γίνεται επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων 
(όπως κατάθεση διεκδικητικής αγωγής και μεταγραφής 
αυτής στο οικείο υποθηκοφυλακείο), από την εξέτα−
ση των οποίων γεννάται ευλόγως αμφιβολία για την 
ύπαρξη ή την έκταση του δικαιώματος, αναστέλλεται 
η χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Η αναστολή αίρεται 
εφόσον προσκομιστεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
που να επιλύει τη διαφορά, ή πιστοποιητικό του οικεί−
ου Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτει παραίτηση 
του αμφισβητούντος από το δικαίωμά του, ή υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986, από αυτούς που αμφισβητούν 
το δικαίωμα, στην οποία αναγνωρίζεται το σχετικό δι−
καίωμα των αιτούντων.

β) Μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης το αίτημα 
προωθείται μέχρι του τελικού σταδίου (μέχρι τη χορή−
γηση της άδειας λειτουργίας) στο όνομα αυτού που έχει 
πάρει την άδεια ίδρυσης ή αυτού που υποδεικνύεται 
από τον έχοντα την άδεια ίδρυσης

2. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης πρατηρίου δεν ανακαλείται η χορηγη−
θείσα άδεια λειτουργίας μέχρι να προσκομισθεί τελε−
σίδικη δικαστική απόφαση ή εάν από τα στοιχεία που 
προσκομίζει ο τρίτος, προκύπτει ότι ο δικαιούχος της 
άδειας λειτουργίας δεν έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
του ακινήτου.

Άρθρο 18

Το άρθρο 20 του βδ465/1970 και το άρθρο 19 του π.δ. 
1224/1981, αντικαθίσταται ως εξής: 

Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας

1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμε−
τάλλευσης, εν όλω ή εν μέρει, νομίμως κατά τις διατά−
ξεις του παρόντος λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο 
πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας 
της εγκατάστασης, επ’ ονόματι του νέου δικαιούχου, 
φυσικού ή νομικού προσώπου. Με την αίτηση του νέου 
εκμεταλλευτή του πρατηρίου για έκδοση της άδειας 
συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει 
η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του 
πρατηρίου. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι: i) δεν καταδικάστηκε κατά 
την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, ii) δεν 
καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία 
(άρθρο 53 του ν. 3421/2005, Α΄ 302). 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή του πρα−
τηρίου, σύμφωνα με το ν. 1599/1986, για τον όγκο των 
δεξαμενών συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση διπλω−
ματούχου Μηχανικού, στην οποία δηλώνει ότι ουδεμία 
αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

δ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία 
τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή διανομέα. Το 
ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση 
του διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου−
Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξο−
πλισμό.

ε) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγρά−
φεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό 
αυτό ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του 
από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με 
φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Αντί του 
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πιστοποιητικού στη περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί 
η κατάθεση εγγράφων (αριθμού πρωτοκόλλου ή σχε−
τικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) από 
όπου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει 
τα αναγκαία έγγραφα για την ανανέωση του ως άνω 
πιστοποιητικού. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 
μηνών το αργότερο να προσκομίσει πιστοποιητικό στην 
Υπηρεσία Μεταφορών, άλλως ανακαλείται προσωρινά η 
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου».

2. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα−
στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για 
την μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του πα−
ρόντος».

Άρθρο 19

1. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του βδ 465/1970, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 
143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού 
(Service Road) ή επί υπαρχουσών οδών βελτίωσης των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, ο ιδιοκτήτης του 
πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του 
δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κα−
τάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της 
αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας

Εάν λόγω κατασκευής παράπλευρης οδού ή μετατρο−
πής οδού σε παράπλευρο, υφιστάμενα πρατήρια που 
λειτουργούσαν νόμιμα δεν έχουν πλέον τις προϋποθέ−
σεις να προσαρμόσουν την Κυκλοφοριακή τους Σύνδε−
ση στη νέα κατάσταση, σύμφωνα με το β.δ. 465/1970, 
επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση έγκριση Κυκλοφοριακής 
Σύνδεσης εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυ−
κλοφορίας κατά την ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της 
αρμόδιας για την έγκριση της παρέκκλισης αρχής. »

2. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970, αντικα−
θίσταται ως εξής:

 «8. Επί κατασκευαζόμενων νέων οδών ή επί υφιστά−
μενων οδών που βελτιώνουν τα γεωμετρικά χαρακτηρι−
στικά τους ή επί τμημάτων οδών στα οποία διαμορφώ−
νονται κόμβοι, δεν εξετάζονται τυχόν υποβληθησόμενες 
αιτήσεις για ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων πριν 
εκτελεστούν οι εργασίες και πριν την απόδοση της 
οδού στο σύνολό της ή κατά τμήματα, επίσημα σε κοινή 
χρήση».

3. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970, 
προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 που έχουν ως 
εξής: 

12. Η κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περιπτ. ιδ΄ του β.δ. 
465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρα−
τηρίου με την οδό ισχύει για μία τριετία. ΄Αν μετά την 
παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ερ−
γασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης, η έγκριση δύναται να παραταθεί εφ’ άπαξ 
κατόπιν αιτήσεως για την επόμενη τριετία, εφόσον δεν 
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή 
να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής 
σύνδεσης εάν έχουν αλλάξει.

Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η 
αρχική έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατη−
ρίου. 

Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπομένων χρή−
σεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της 

εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση 
σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες της οδού.

Τα πρατήρια που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυ−
κλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων δεν έχουν δικαίωμα επέκτασης ή αλλαγής 
της χρήσης τους.

13. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο 
από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις 
οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2β και 2η του 
άρθρου 5 του παρόντος, στη πρώτη μεν περίπτωση ( 
μόνο η άδεια ίδρυσης ) προωθούνται οι σχετικές διαδι−
κασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και 
της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε περίπτωση ( 
με άδεια λειτουργίας ) αυτά συνεχίζουν κατ’ αρχάς τη 
λειτουργία τους, ακόμα και αν απέχουν από τις εγκα−
ταστάσεις αυτές απόσταση μικρότερη από την προ−
βλεπόμενη στις παραπάνω διατάξεις. Δύναται όμως η 
Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου εάν 
κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη 
θέση κτιρίου κοινής ωφέλειας. 

4. Το άρθρο 24 του βδ 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«΄Αρθρο 24
Εγκαταστάσεις

1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος 
νοούνται όλα τα κτίσματα που δεν έχουν χρήση αμιγούς 
κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α. 
Κατηγορία Β. 
Για εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται 

έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκα−
ταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισό−
δου–εξόδου οχημάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις 
ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται 
κανόνες για την οδική ασφάλεια.

2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α 
είναι:

α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπη−
ρέτηση των κινουμένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, 
μοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήματα (Campings, 
Bangalows) σταθμοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια 
και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις.

β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση 
του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως εργοστά−
σια, αποθήκες, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις οργανισμών 
κοινής ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, κέ−
ντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες 
εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν 
σχέση με την κυκλοφορία επί των οδών και η λειτουργία 
τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας 
επί αυτών.

3. Γήπεδα χωρίς κτίσματα τα οποία σύμφωνα με τις 
διατάξεις έχουν, εκτός από την αμιγώς γεωργική και 
άλλη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση, κατατάσσονται 
στην Α ή Β κατηγορία εγκαταστάσεων, κατά τη κρίση 
της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας».

4. Γήπεδα με κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας 
κατατάσσονται στη Β κατηγορία.

5. Κατά την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισό−
δου−εξόδου όλων των εγκαταστάσεων και των κατηγο−
ριών Α και Β δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις 
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σε πρανή των οδών χωρίς έγκριση εδαφοτεχνικής και 
περιβαλλοντικής μελέτης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 
παραβλάπτεται και η αισθητική του τοπίου, κατά την 
αιτιολογημένη κρίση της αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παρ. 6 του παρόντος.

Άρθρο 20

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Επιπλέον, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκα−
ταστάσεων των κατηγοριών Α και Β του άρθρου 24 του 
παρόντος με τις οδούς του βασικού και του δευτερεύ−
οντος Εθνικού Οδικού δικτύου και του Πρωτεύοντος 
Επαρχιακού Οδικού δικτύου των εγκαταστάσεων και 
των δυο κατηγοριών, ισχύουν τα κατωτέρω:

α) Εφ’ όσον στη θέση της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
δεν υπάρχει παράπλευρη οδός (SR) και είναι δυνατή η 
προσπέλαση της εγκατάστασης μέσω κατώτερης κα−
τηγορίας οδού συμβαλλούσης με διαμορφωμένο κόμβο 
στην οδό επί της οποίας θα ιδρυθεί εγκατάσταση, η απ’ 
ευθείας σύνδεση δεν επιτρέπεται και η εγκατάσταση 
εξυπηρετείται μέσω της υφιστάμενης προσπέλασης.

β) Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις 
(παράπλευρη οδός ή προσπέλαση μέσω άλλης οδού) 
επιτρέπεται η απ’ ευθείας σύνδεση της εγκατάστασης 
με την Εθνική ή Επαρχιακή οδό, σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος, μέχρι 
την κατασκευή παραπλεύρου ή τυχόν διάνοιξη άλλης 
οδού.

γ) Δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή 
της οδού χωρίς εγκεκριμένη εδαφοτεχνική και περι−
βαλλοντική μελέτη.

δ) Δεν πρέπει να παραβλάπτεται η αισθητική του το−
πίου κατά την κρίση της Αρχής που αναφέρεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 6».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του β.δ. 465/1970 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση απ’ ευθείας σύνδεσης με το Βασικό, 
Δευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δί−
κτυο, εγκαταστάσεων πάσης φύσεως σε επαφή ή στις 
αποστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1ε του 
παρόντος, εγκρίνεται κοινή κυκλοφοριακή σύνδεση 
(ΚΚΣ), με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο 
άρθρο».

3. Στο άρθρο 26 του β.δ. 465/1970 προστίθεται νέα 
παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 

 «5. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (SR) 
ή επί υπαρχουσών οδών που βελτιώνονται τα γεωμετρι−
κά χαρακτηριστικά τους, ο ιδιοκτήτης των εγκαταστά−
σεων υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη 
την κυκλοφοριακή σύνδεση προς την νέα κατάσταση 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας 
για την οδό Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην περίπτωση που γήπεδα έχουν πρόσωπο στην 
κύρια οδό και στην Παράπλευρό της (SR) ταυτόχρονα 
η κυκλοφοριακή σύνδεση γίνεται από την παράπλευρη 
οδό».

Άρθρο 21

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970, 
που προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 13 του π.δ. 
143/1989 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 
401/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση 
εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του 

άρθρου 24, ισχύει για μία τριετία και για το είδος εγκα−
τάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν.

Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της 
εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου 
– εξόδου οχημάτων, δίδεται, μετά από αίτηση, εφ’ άπαξ 
παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ 
όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν 
αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, πρέπει να 
υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης κυκλοφο−
ριακής σύνδεσης ή της εισόδου –εξόδου οχημάτων.

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέ−
κταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτεί−
ται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου – εξόδου οχη−
μάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού».

2. Στο άρθρο 32 του βδ 465/1970 προστίθεται νέα 
παράγραφος 2, που έχει ως εξής: 

«2. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες κατά περίπτωση 
για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατά−
στασης, δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να προσκο−
μιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος».

3. Το άρθρο 33 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 «Επί κατασκευαζόμενων νέων οδών ή επί υφισταμένων 
οδών που βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
τους, ή επί τμημάτων οδών στα οποία διαμορφώνονται 
κόμβοι, δεν θα εξετάζονται τυχόν υποβληθησόμενες 
αιτήσεις για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκατα−
στάσεων όλων των ειδών πριν εκτελεστούν οι εργασίες 
και πριν την απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά 
τμήματα επίσημα σε κοινή χρήση».

4. Στο άρθρο 34 του β.δ. 465/1970, προστίθεται νέα 
παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 

 «4. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες. Αλλαγή 
της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον, κατόπιν μελέ−
της κυκλοφοριακών επιπτώσεων, αποδειχθεί ότι η νέα 
χρήση δεν επιφέρει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση».

5. Το άρθρο 39 του β.δ. 465/1970 αριθμείται ως «άρθρο 
40» και το άρθρο 39 αντικαθίσταται ως εξής:

«΄Αρθρο 39»
΄Εγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων

1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων είναι η δυνα−
τότητα διαμορφωμένης εισόδου – εξόδου, για αντιπρο−
σωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου 
του γηπέδου.

2. Η θέση εισόδου – εξόδου πρέπει να πληρεί δύο 
κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη 
συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται 
η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.

3. Ορατότητα
Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, 

όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου 
– εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογρα−
φίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών 
εμποδίων ή αδυναμίας αποκατάστασης της ορατότητας 
με κατασκευαστικές επεμβάσεις, τα παρακάτω μήκη 
ορατότητας ανάλογα με τη κατηγορία της οδού.



1282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

• Βασικό Εθνικό: 100μ.
• Δευτερεύον Εθνικό: 80μ.
• Τριτεύον Εθνικό: 70μ.
• Εθνικό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, 

Κέρκυρας): 70μ.
• Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και 

αυτοκινητοδρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους 
μεγαλύτερου των 7 μέτρων: 70μ.

• Πρωτεύον Επαρχιακό: 70μ.
• Δευτερεύον Επαρχιακό: 70μ.
• Επαρχιακό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρό−

δου, Κέρκυρας): 70μ.
• Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότε−

ρου των 7 μέτρων: 70μ.
• Δημοτικό – Κοινοτικό: 70μ.
Τα μήκη αυτά ορατότητας μετρούνται επί του άξο−

να της πλησιέστερης προς την εγκατάσταση λωρίδας 
κυκλοφορίας. Αρχή μέτρησης είναι ο άξονας εισόδου 
– εξόδου. Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβά−
νεται στο 1,06μ., η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από 
τον οφθαλμό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη 
μέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο της ζώνης απαλ−
λοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα 
γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήμανσης, 
οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγ−
μάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα εν 
γένει κ.λπ.

4. Απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της 
οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και 
άλλης οδού.

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, 
όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50μ. μεταξύ της 
θέσης εισόδου – εξόδου και της πλησιέστερης συμβο−
λής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την 
εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή 
μετριέται από το προς τη πλευρά των συμβαλλομένων 
οδών άκρο της εισόδου – εξόδου έως το σημείο τομής 
των αξόνων των οδών.

5. Το πλάτος της εισόδου – εξόδου είναι ανάλογο 
με το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχή−
ματος.

6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου 
– εξόδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή της έγκρισης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης με τη προσθήκη ότι, χορή−
γηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο έλεγχο 
για την έγκριση ή μη, της εισόδου – εξόδου οχημάτων 
απαγορεύεται.

7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα σχέδια 
της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνεται διαμόρφωση 
μόνιμης περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο – έξο−
δο οχήματος.

8. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις οφείλουν να προ−
σαρμοστούν με έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων 
μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου. Σε περίπτωση αλ−
λαγής χρήσης ή επέκτασης των εγκαταστάσεων αυτών, 
έχει εφαρμογή η παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή 
για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας που ιδρύονται 
μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή ορι−
οθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 
π. δ/τος (181/Δ/1985).

10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δη−
μοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος 
για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η 

αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, 
στην οποία συμβάλλει το δημοτικό−κοινοτικό δίκτυο, 
υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλο−
φοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει 
στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής».

Άρθρο 22 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του 
π.δ. .143/1989, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Οι διατάξεις του β.δ. 465/1970 εφαρμόζονται για τις 
περιπτώσεις ίδρυσης πρατηρίων (και εγκαταστάσεων) 
εντός σχεδίου, όταν η οδός στην οποία έχουν πρόσωπο 
είναι εκτός σχεδίου. Όταν σε εθνική οδό που βρίσκεται 
σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή όρια οικι−
σμών προ του 1923 ή οριοθετημένων με το 24.4.1985 π.δ., 
υπάρχουν συμβάλλουσες οδοί με διαμόρφωση ισόπεδων 
ή ανισόπεδων κόμβων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
βδ 465/1970 στις συμβάλλουσες οδούς (και στα εντός 
σχεδίου τμήματα τους) μέχρι απόστασης 100 μέτρων 
από την αλλαγή της διατομής τους, λόγω της διαμόρ−
φωσης του κόμβου πλην των διατάξεων που αφορούν 
την οικοδομική γραμμή».

Άρθρο 23

Το άρθρο 1 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 «Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων

 «Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται σε περι−
οχές με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή σε περιοχές που 
προέρχονται από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας 
και έχουν εγκεκριμένο σχέδιο καθώς και των πρατηρίων 
που βρίσκονται εντός οικισμών προϋφισταμένων του 
1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με 
πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τις παρακάτω διατάξεις».

Άρθρο 24 

Το άρθρο 2 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής:

 «Άρθρο 2
Γενικοί ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δια−
τάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη ση−
μασία:

α) «Πρατήριο υγρών καυσίμων» νοείται η εγκατάσταση 
στην οποία:

αα) ανεφοδιάζονται με υγρά καύσιμα οδικά οχήματα 
(αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα 
και μηχανήματα έργων), ειδικά μηχανήματα, ελαφρά 
σκάφη κ.α.

αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμαν−
σης ή και οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο 
(φωτιστικό πετρέλαιο κ.α).

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων όπως ορίζονται πιο 
πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται επιπλέον και οι ακό−
λουθες δραστηριότητες:

i. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήμα−
τα και μηχανήματα της υποπερίπτωσης (αα).

ii. εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλ−
λακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτο−
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νται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρα−
τηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτομικών ειδών), 
εφ’ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για 
την εμπορική αυτή δραστηριότητα διατάξεις.

iii. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούμενους 
(όπως εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική 
βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις 
προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, 
στάθμευση οχημάτων, κ.α.), με την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί 
μέρους διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές, 
περιλαμβανόμενων και των διατάξεων προσβασιμότη−
τας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή 
σύνδεση εγκεκριμένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκ−
κλιση). 

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των 
λοιπών χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή επι−
τρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περι−
ορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

β) Ως «Οικισμός» νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό 
σύνολο το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από τις 
14.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) 
ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα 
στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 
2.000 κατοίκους ( άρθρο 1 του π.δ. της 24.4./3.5.1985 το 
άρθρο 79 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθε−
σίας) καθώς και κάθε οικισμός προϋφιστάμενος του 
έτους 1923.

γ) «Λεκανοπέδιο Αττικής» νοείται η ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 1, παρ. 1 
του ν. 1515/1985 (Α΄ 18).

δ) «Κόμβος» νοείται κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλάδω−
ση ή διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των 
ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές.

ε) «Πολυκατοικία» νοείται το πολυόροφο (τουλάχι−
στον ισόγειο και δύο όροφοι) κτίριο στο οποίο συστε−
γάζονται περισσότερα των δύο (2) διαμερισμάτων με 
αποδεδειγμένη χρήση κατοικίας, ανεξάρτητα από τον 
συνολικό αριθμό αυτών που χρησιμοποιούνται για άλ−
λες χρήσεις. 

στ) «Μεσαίο οικόπεδο» κατά την έννοια του παρόντος 
νοείται το οικόπεδο που είτε: 

i. έχει πρόσωπο επί μίας και μόνης εγκεκριμένης οδού 
ή

ii. δύο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί 
εγκεκριμένων οδών που τέμνονται υπό γωνία μεγαλύ−
τερη ή ίση των 135°, ή

iii. δυο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί 
μίας εγκεκριμένης οδού και επί άλλης που είναι χα−
ρακτηρισμένη είτε ως Πεζόδρομος είτε ως ιδιωτική, 
είτε ως αδιέξοδος, ανεξαρτήτως γωνίας συμβολής των 
οδών.

ζ) «Γωνιακό οικόπεδο» νοείται το οικόπεδο που δυο 
τουλάχιστον διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο 
επί εγκεκριμένων οδών που τέμνονται υπό γωνία μι−
κρότερη των 135°.

Άρθρο 25 

Το άρθρο 3 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 3
Κατηγορίες πρατηρίων 

Ανάλογα με την χρήση τους, τα πρατήρια υγρών καυ−
σίμων διακρίνονται σε: 

α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, 
τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο 
άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν 
να ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι 
μεγαλύτερος των είκοσι (20). Ειδικά για τα πρατήρια 
της παρ. 4 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός 
περιορισμός.

β) «Πρατήρια δημόσιας χρήσης», που χρησιμεύουν για 
την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποι−
ονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του παρόντος».

Άρθρο 26 

Το άρθρο 4 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 4
Εφαρμογή του παρόντος

1. Οι αναφερόμενες στις λοιπές περιοχές, ειδικές δια−
τάξεις του άρθρου 6 και των υποδειγμάτων του παρό−
ντος, σχετικά με τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων, 
εφαρμόζονται και σε όλα τα νησιά εκτός από τα: Εύβοια, 
Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο που δεν εφαρμόζονται. 

2. Ειδικά προκειμένου περί των δήμων ή κοινοτήτων 
που περιλαμβάνονται στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπως 
αυτό ορίζεται στην παρ. γ του άρθρου 2 του παρόντος 
και στην περιοχή Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δεκαπέντε 
(15) χιλιομέτρων από το Λευκό Πύργο, εφαρμόζονται 
οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 και τα υποδείγματα 
του παρόντος, περί δήμων με πληθυσμό άνω των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων».

Άρθρο 27 

1. Η περίπτωση 2γ του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 143/1989, τροποποι−
είται ως εξής: 

«γ) Των διακοσίων (200) μέτρων από το πλησιέστερο 
σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, 
ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκ−
παιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθμού ατόμων, καθώς και 
κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων 
χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητι−
κότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, μετρούμενη προς πάσα 
κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προ−
βολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των 
φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του 
στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την εφαρμογή 
του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (32Α΄), όπως ισχύει κάθε 
φορά».

2. Η περίπτωση β της παραγράφου Α του άρθρου 
2 του π.δ. 327/1992, καταργείται και επαναφέρεται σε 
ισχύ η παράγραφος 2δ του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
αναδιατυπούμενη ως εξής: 

«δ) Των 500, 250 και 150 μέτρων σε περιοχές με πλη−
θυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, 
μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους 
αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό 
ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού 
ή των μισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, 
εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μο−
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ναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χω−
ρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων 
νησίδα.

Ειδικά για περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλο−
νίκης, ισχύει η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστά−
σεις (500 ή 250 μέτρων κατά περίπτωση), ανεξάρτητα 
από τον πληθυσμό τους.

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον 
άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων 
εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό 
ίδρυση και του άλλου, νόμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση.

3. Η περίπτωση 3α του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
τροποποιείται ως εξής: 

«α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή ανα−
στροφή κλίσης των οδών, εφόσον υφίσταται ορατότητα 
από απόσταση 100 (εκατό) μέτρων κατ’ ευθείαν γραμμή 
από το πλησιέστερο σημείο της εισόδου και της εξό−
δου του πρατηρίου επί του άξονα της πλησιέστερης 
λωρίδας κατά τη φορά κίνησης».

4. Η περίπτωση 3β του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
τροποποιείται ως εξής: 

«β) Επί κόμβου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. δ του 
άρθρου 2 του παρόντος, εφ’ όσον κατά την εκτίμη−
ση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, είναι μικρού 
κυκλοφοριακού φόρτου. Αν ο κόμβος σηματοδοτείται 
ή είναι ενταγμένος στον άμεσο προγραμματισμό για 
σηματοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία φωτεινής 
σηματοδότησης, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή 
εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει τριάντα (30) 
μέτρα τουλάχιστον από τον πλησιέστερο ιστό σημα−
τοδότη ή από το πλησιέστερο σημείο τομής (επί του 
κόμβου) των ρυμοτομικών γραμμών. Ακόμη, αν υφίσταται 
φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστε−
ρο σημείο εισόδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να 
απέχει τριάντα (30) μέτρα τουλάχιστον από τον ιστό 
σηματοδότησης».

Άρθρο 28 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Απαγορεύεται εντός της κυρίας εκτάσεως του 
πρατηρίου η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων υγρών 
καυσίμων, πέραν του χρόνου που απαιτείται για τον 
ανεφοδιασμό από αυτά των δεξαμενών του πρατηρίου 
επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρ−
θρου 11 του παρόντος».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών 
καυσίμων σε οποιοδήποτε χώρο πολυκατοικίας, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. ε του άρθρου 2 του παρόντος 
( άρθρο 3 παρ.4 του ν. 2465/1997, Α΄28). Επίσης, απαγο−
ρεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων εφ’ 
όσον στο κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων 
που καταλαμβάνει το πρατήριο στεγάζονται οι προ−
βλεπόμενες χρήσεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 
46). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 2801/2000».

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχεδια−
γράμματα διαμόρφωσης πρατηρίων, που συντάχθηκαν 
ως ενδεικτικά υποδείγματα αριθμημένα από 1 έως 13 
τα οποία εφαρμόζονται για: 

α) Υποδείγματα ένα (1) έως και τρία (3). Τα υποδείγ−

ματα αυτά ισχύουν για μεσαία οικόπεδα όπως αυτά 
ορίζονται στην παρ. στ του άρθρου 2 του παρόντος. Οι 
διαστάσεις στα υποδείγματα αυτά ορίζονται ως εξής: Το 
μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται 
επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής 
γραμμής, πρέπει να είναι έξι (6,00) μέτρα τουλάχιστον 
για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και πέντε 
(5,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της 
νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δε−
καπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα 
εισόδου − εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελά−
σεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση 
(3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της 
εισόδου − εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απόσταση της νησίδας των αντλιών από τη ρυμοτομική 
γραμμή και από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του 
κτιρίου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης), ορίζεται 
σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Η απόστα−
ση του σώματος των αντλιών ή των διανομέων από 
το μέσον της εισόδου − εξόδου επί της ρυμοτομικής 
γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον 
για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα 
(4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές.

β) Υποδείγματα που ισχύουν για γωνιακά οικόπεδα 
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. ζ΄ του άρθρου 2 του 
παρόντος. 

αα) Υποδείγματα τέσσερα (4), πέντε (5) και (5α), στα 
οποία οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το μήκος της 
νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου σε 
κάθε οδό, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής εί−
ναι πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) 
μέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της νησίδας 
από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου 
− εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως 
στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) 
έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου − 
εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30ο) 
εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση 
της νησίδας των αντλιών από την νοητή γραμμή που 
συνδέει τα σημεία εκείνα της εισόδου − εξόδου, που 
βρίσκονται επί των ρυμοτομικών γραμμών και πλησιέ−
στερα προς το σημείο τομής αυτών καθώς επίσης και 
η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από 
το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτω−
ση διπλής προσπέλασης, ορίζονται σε τρία (3,00) μέτρα 
τουλάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών 
ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου και της 
εξόδου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης) επί της 
ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα 
τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

 Στο υπόδειγμα 5α η οδός, στην οποία διαμορφώνεται 
η έξοδος του πρατηρίου είναι μονόδρομος, με φορά 
προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμμών και 
το πλάτος οδοστρώματος της εξόδου κυμαίνεται από 
πέντε (5.00) έως επτά (7.00) μέτρα.

ββ) Υποδείγματα έξι (6), (6α), (6β), (6γ), στα οποία οι 
διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το μήκος της νησίδας 
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που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου της οδού, στην 
οποία δημιουργείται η είσοδος του πρατηρίου, μετρού−
μενο επί της ρυμοτομικής γραμμής είναι δέκα (10,00) 
μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που 
βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιά−
δων (5.000) κατοίκων και οχτώ (8,00) μέτρα τουλάχιστον 
για τις λοιπές περιοχές. Το μήκος της νησίδας που δια−
μορφώνεται επί του πεζοδρομίου της οδού, στην οποία 
δημιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, μετρούμενο επί 
της ρυμοτομικής γραμμής είναι πέντε (5,00) μέτρα του−
λάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται 
σε δήμους, με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοίκων και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιο−
χές. Το ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού 
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά και για τις δύο 
οδούς. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου − εξόδου 
πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο 
του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου − εξόδου 
ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30ο) εως και 
εξήντα (60ο) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησί−
δας των αντλιών από τις ρυμοτομικές γραμμές ορίζεται 
σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας 
των αντλιών από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του 
κτιρίου ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχι−
στον σε περίπτωση μονής διέλευσης και σε πέντε και 
μισό (5,50) μέτρα τουλάχιστον σε περίπτωση διπλής 
διέλευσης. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των 
διανομέων από το μέσον της εισόδου, επί της ρυμοτομι−
κής γραμμής, ορίζεται σε έξι (6) μέτρα τουλάχιστον για 
τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους, 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και πέντε (5) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

Στα υποδείγματα 6α και 6γ η οδός, στην οποία δια−
μορφώνεται η έξοδος του πρατηρίου είναι μονόδρομος, 
με φορά προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμ−
μών και το πλάτος του οδοστρώματος εξόδου κυμαίνε−
ται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) μέτρα.

γγ) Υπόδειγμα επτά (7). Το υπόδειγμα αυτό εφαρμόζε−
ται όταν η συμβάλλουσα οδός είναι αδιέξοδος και δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή των υποδειγμάτων ένα (1) έως 
τρία (3). Στο υπόδειγμα αυτό οι διαστάσεις ορίζονται ως 
εξής: Το μήκος της νησίδας που διαμορφώνεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού στην οποία δημιουργείται η εί−
σοδος του πρατηρίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής 
γραμμής είναι δέκα (10,00) μέτρα τουλάχιστον για τις 
περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους με 
πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και 
οχτώ (8,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. Το μήκος της 
νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου της 
οδού στην οποία δημιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, 
μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής είναι τρία 
(3,00) μέτρα τουλάχιστον, για όλες τις περιοχές του 
παρόντος διατάγματος. Το ύψος της νησίδας από το 
κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκα−
τοστά. Το πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως 
στο χώρο του πρατηρίου εγκάρσια προς τον άξονα της 
εισόδου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα και κάθετα στον άξονα της εξόδου κυμαί−
νεται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) μέτρα. Η γωνία 
στροφής της εισόδου ως προς την οδό κυμαίνεται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες, ενώ η γωνία 
στροφής της εξόδου ορίζεται σε ενενήντα (90°) μοίρες. 
Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από 

τη νοητή γραμμή που συνδέει τα σημεία εκείνα της 
εισόδου − εξόδου που βρίσκονται επί των ρυμοτομικών 
γραμμών και πλησιέστερα προς το σημείο τομής αυτών, 
ορίζεται σε τρία (3,00) μέτρα τουλάχιστον. Η πλησι−
έστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από το 
κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου ορίζεται σε τρία 
και μισό (3,50) μέτρα. Η απόσταση του σώματος των 
αντλιών ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου − 
εξόδου επί της ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε 
και μισό (5,50) μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα και 
μισό (4,50) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

γ) Υπόδειγμα οκτώ (8). Στο υπόδειγμα αυτό καθορίζο−
νται οι ελάχιστες αποστάσεις από διασταυρώσεις οδών 
για την εφαρμογή όλων των υποδειγμάτων διαμόρφω−
σης πρατηρίου υγρών καυσίμων του παρόντος διατάγ−
ματος και οι διαστάσεις σ’ αυτό ορίζονται ως εξής: 

αα) Η απόσταση μεταξύ του σημείου της εισόδου ή 
εξόδου επί της κρασπεδικής γραμμής, που βρίσκεται 
πλησιέστερα προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών 
γραμμών από την προβολή επί της κρασπεδικής γραμμής 
του σημείου τομής των ρυμοτομικών γραμμών ορίζεται 
σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμο, με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) 
μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

ββ) Σε περιπτώσεις που η συμβάλλουσα οδός είναι 
αδιαμόρφωτη είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα υπο−
δείγματα ένα (1), δύο (2) και τρία (3) με απόσταση της 
εισόδου ή εξόδου, από το σημείο τομής των ρυμοτομικών 
γραμμών, μηδενική. Όμως μετά τη διάνοιξη της οδού είναι 
υποχρεωτική η διαμόρφωση του πρατηρίου σύμφωνα με 
τις ελάχιστες αποστάσεις του παρόντος υποδείγματος.

δ) Υπόδειγμα εννέα (9). Το υπόδειγμα αυτό εφαρμό−
ζεται σε περιπτώσεις πρατηρίων που διαμορφώνονται 
με εσωτερική απότμηση πεζοδρομίου και εφ’ όσον το 
πλάτος του πεζοδρομίου για δήμους με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων είναι ίσο ή μεγαλύ−
τερο των πέντε (5,00) μέτρων, στις δε λοιπές περιοχές 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο των τεσσάρων (4,00) μέτρων. 
Στο υπόδειγμα αυτό οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: 
Το μήκος της άνω βάσης της τραπεζοειδούς νησίδας 
που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο 
παράλληλα στην κρασπεδική γραμμή και σε απόστα−
ση πέντε (5,00) μέτρων από αυτή ορίζεται σε πέντε 
(5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις έδρες των δήμων, με 
πληθυσμό έδρας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κα−
τοίκων. Το ίδιο μήκος ορίζεται σε τέσσερα (4,00) μέτρα 
τουλάχιστον για τις λοιπές περιοχές και μετράται επί 
της παράλληλης προς την κρασπεδική γραμμή και σε 
απόσταση τεσσάρων (4,00) μέτρων από αυτή. Το ύψος 
της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε 
δέκα πέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα 
εισόδου − εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπε−
λάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία 
και μισό (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής 
της εισόδου − εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση 
της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του 
πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προ−
σπέλασης ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα του−
λάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των 
διανομέων από το μέσον της εισόδου − εξόδου, επί της 
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παράλληλης προς το κράσπεδο γραμμής που ορίζεται 
κατ’ επέκταση της άνω βάσης της τραπεζοειδούς νησί−
δας ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις 
περιπτώσεις των πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους, 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

ε) Υπόδειγμα δέκα (10). Σε διαμπερή οικόπεδα μπο−
ρούν να διαμορφωθούν ανεξάρτητοι είσοδοι − έξοδοι 
σε κάθε οδό, σύμφωνα με τα υποδείγματα 1, 2, 3 και 9, 
τηρουμένων πάντοτε των ελάχιστων αποστάσεων του 
υποδείγματος 8. Επίσης μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρ−
τητη είσοδος − έξοδος στη μία οδό και μόνο είσοδος 
ή μόνο έξοδος στην άλλη οδό. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
όπως και στην περίπτωση διαμόρφωσης μόνο εισόδου 
στη μία οδό και μόνο εξόδου στην άλλη οδό, εφαρμόζο−
νται τα προηγούμενα υποδείγματα σε συνδυασμό με το 
παρόν υπόδειγμα, όπου οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: 
Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου − εξόδου πλά−
τος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του 
πρατηρίου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου − εξόδου 
ως προς τις οδούς κυμαίνονται από τριάντα (30°) εως 
και εξήντα (60°) μοίρες. Η απόσταση του πλησιέστερου 
σημείου της νησίδας των αντλιών από τη νοητή ευθεία 
που ενώνει τα άκρα της εισόδου − εξόδου επί των ρυμο−
τομικών γραμμών προς το όριο του οικοπέδου και από το 
κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου, σε περίπτωση 
διπλής προσπέλασης ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέ−
τρα τουλάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών 
από το μέσον της εισόδου − εξόδου επί της ρυμοτομικής 
γραμμής ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον για 
τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

στ) Υπόδειγμα έντεκα (11). Σε περιπτώσεις που στις 
προτεινόμενες για ίδρυση πρατηρίων θέσεις υφίστανται 
ή προβλέπονται υποχρεωτικές επί των προσόψεων των 
ακινήτων παρόδιες στοές, εφαρμόζεται το παρόν υπό−
δειγμα. Στην περίπτωση αυτή η διαχωριστική γραμμή, 
του υπό την στοά δημόσιου χώρου από τον ιδιωτικό 
τοιούτο, επέχει θέση ρυμοτομικής γραμμής. Το μήκος 
της μικρής βάσης της κεντρικής τραπεζοειδούς νησί−
δας που διαμορφώνεται, μετρούμενο επί της σε εσοχή 
οικοδομικής γραμμής (του ισογείου), είναι τρία (3,00) 
μέτρα τουλάχιστον για όλες τις περιοχές. Το ύψος του 
τμήματος της τραπεζοειδούς νησίδας, που βρίσκεται 
υπό τη στοά, δεν δύναται να είναι διαφορετικό από 
αυτό του πεζοδρομίου για διευκόλυνση της κίνησης 
των διερχομένων πεζών. Το εγκαρσίως προς τον άξονα 
εισόδου − εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπε−
λάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία 
και μισό (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής 
της εισόδου − εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση 
της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του 
πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προσπέ−
λασης, ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχι−
στον. Στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 
λόγω της ειδικής λειτουργικής διάταξης αυτών, δεν είναι 
απαραίτητη η υλοποίηση της στοάς, παράλληλα με την 
ανέγερση του κτιρίου του πρατηρίου».

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «9. Η στα ανωτέρω υποδείγματα θέση του κτιρίου του 

πρατηρίου και των τυχόν ανεξαρτήτων χώρων ή κτιρίων 
για την άσκηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και η θέση, η εν γένει διάταξη και το σχήμα και 
ο αριθμός των νησίδων που μπορούν να τοποθετηθούν 
στην κύρια έκταση του πρατηρίου (που ορίζεται από τα 
σημεία Α, Β, Γ, Δ) είναι ενδεικτικά και δύναται να ποικίλει, 
με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης λειτουργικότητας. 
Στις περιπτώσεις που ολόκληρη η οικοπεδική έκταση 
διατίθεται για τη χρήση του πρατηρίου και προβλέπεται 
η δυνατότητα κίνησης των οχημάτων πέριξ του κτιρίου 
του πρατηρίου, πρέπει απαραίτητα να κατασκευασθεί 
γύρω από το κτίριο του πρατηρίου κράσπεδο πλάτους 
εβδομήντα πέντε εκατοστών (75) τουλάχιστον. Σε περί−
πτωση που το πέριξ του κτιρίου του πρατηρίου κράσπε−
δο χρησιμοποιείται για εγκατάσταση αντλιών ή διανο−
μέων, το πλάτος του, τοπικά, πρέπει να είναι ένα (1,00) 
μέτρο τουλάχιστον. Η κλίση του δαπέδου στάθμευσης, 
στον παρά τη νησίδα αντλιών χώρο ανεφοδιασμού των 
οχημάτων και σε απόσταση δύο και μισό (2,50) μέτρα 
τουλάχιστον περιμετρικά αυτής, δεν υπερβαίνει το επτά 
τοις εκατό (7%), προς κάθε κατεύθυνση».

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση ιδιόμορφων οικοπέδων (πολυγω−
νικών, διαμπερών κ.λπ.) προοριζομένων για την ίδρυ−
ση πρατηρίων, επί των οποίων καθίσταται ανέφικτη η 
ακριβής εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων 
είναι δυνατή η διαμόρφωση των προσπελάσεων και των 
χώρων στάθμευσης των πρατηρίων διά συνδυασμού των 
εγκεκριμένων από το παρόν σχεδιαγραμμάτων τηρου−
μένων των ελαχίστων αποστάσεων. Επίσης είναι δυνατή 
η διαμόρφωση των προσπελάσεων (διάταξη εισόδου 
– εξόδου ) των πρατηρίων επί γωνιακών οικοπέδων διά 
συνδυασμού των εγκεκριμμένων από το παρόν σχεδι−
αγραμμάτων, τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων 
με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λειτουργικότητας και 
της καλύτερης εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας».

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Η κεντρική τραπεζοειδής νησίδα δύναται να επε−
κταθεί εσωτερικά της ρυμοτομικής γραμμής για τη 
διαμόρφωση χώρου πρασίνου ή για την τοποθέτηση 
κάθετης σήμανσης σχετικής με το πρατήριο, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
της νησίδας αυτής, όπως διαμορφώνεται τελικά, και 
της πλησιέστερης νησίδας των αντλιών ή των διανο−
μέων ή του πεζοδρομίου του κτιρίου, σύμφωνα με τα 
παραπάνω υποδείγματα. Εάν στις προτεινόμενες για 
ίδρυση πρατηρίων θέσεις δεν έχουν διαμορφωθεί τα 
πεζοδρόμια ούτε ορίζεται το πλάτος αυτών, ύστερα 
από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, εφαρμόζονται τα 
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, όπως αυτά προκύπτουν 
με διαμόρφωση πεζοδρομίου εις βάρος του οικοπέδου 
ελάχιστου πλάτους 1.00μ (υπόδειγμα 12). Στις περιπτώ−
σεις που δεν είναι σαφώς καθορισμένη η ρυμοτομική 
γραμμή, αλλά έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, 
η ρυμοτομική γραμμή καθορίζεται σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή 
οπότε η τραπεζοειδής νησίδα διαμορφώνεται επί της 
ως άνω καθοριζόμενης ρυμοτομικής γραμμής. Σε πε−
ρίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτρι−
ώσεις, η τραπεζοειδής νησίδα διαμορφώνεται επί του 
ήδη διαμορφωμένου πεζοδρομίου με την υποχρέωση 
προσαρμογής, σε περίπτωση διαπλάτυνσης, στη νέα 
ρυμοτομική γραμμή».



7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Μετατόπιση ή προσθήκη αντλιών ή διανομέων ή 
αντίστοιχα μετατόπιση ή προσθήκη δεξαμενών ή αντι−
κατάσταση αυτών στην ίδια θέση λειτουργούντος πρα−
τηρίου επιτρέπεται κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως 
της αρμοδίας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία 
εκδίδεται με την υποβολή των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 4 περίπτ. α΄, β΄, γ΄, και 
δ΄, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή άδεια από 
άλλη υπηρεσία. Για την αντικατάσταση των αντλιών ή 
διανομέων στην ίδια θέση δεν απαιτείται έγκριση της 
υπηρεσίας εάν οι τοποθετούμενες αντλίες ή διανομείς 
πληρούν τους όρους του παρόντος».

7. 8. Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του π.δ. 
1224/1981, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17, ως 
εξής: 

8. «15. Η επιλογή του εγκαρσίως προς τον άξονα ει−
σόδου – εξόδου πλάτους οδοστρώματος προσπέλασης 
στο χώρο του πρατηρίου, της γωνίας στροφής της ει−
σόδου − εξόδου ως προς τις οδούς και του μήκους της 
τραπεζοειδούς νησίδας μετρουμένου επί της ρυμοτο−
μικής γραμμής πρέπει να διευκολύνει την απρόσκοπτη 
είσοδο – έξοδο κάθε είδους οχήματος που πρόκειται 
να εξυπηρετήσει ο χώρος του πρατηρίου. Στα σχέδια, 
που θα υποβάλλονται προς έγκριση, θα πρέπει να εμ−
φαίνονται τα ίχνη των τροχιών των οχημάτων αυτών».

«16. Στις τραπεζοειδείς νησίδες εφ’ όσον διαμορφώ−
νονται επί του πεζοδρομίου θα προβλέπεται διάδρομος 
πλάτους 1,00 μέτρου για διέλευση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Η διαμόρφωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές». 

«17. Τα πρατήρια που χρησιμοποιούνται και για ανε−
φοδιασμό μικρών σκαφών, δύνανται να ιδρύονται, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του 
νόμου «περί αιγιαλού και παραλίας», σε θέσεις κοντά σε 
προβλήτες σκαφών και μαρίνες, μετά και από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η συναίνεση της 
ανωτέρω υπηρεσίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
χορηγηθεί η καταλληλότητα θέσης για την ίδρυση τέ−
τοιου πρατηρίου».

Άρθρο 29 

Το άρθρο 7 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Το οδόστρωμα προσπελάσεως και η επιφάνεια 
σταθμεύσεως προ ή εκατέρωθεν της νησίδας των αντλι−
ών ή διανομέων, επιστρώνεται με πλάκα από σκυρόδεμα 
ή βιομηχανικό δάπεδο ή ασφαλτόστρωση ή άλλο κα−
τάλληλο δομικό υλικό.

2. Για τη δημιουργία της εισόδου και της εξόδου του 
πρατηρίου υποβιβάζεται στις αντίστοιχες περιοχές η 
στάθμη του πεζοδρομίου ύστερα από άδεια της αρμό−
διας αρχής. 

Η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου και υποβιβασμού 
της στάθμης του, χορηγείται από τον οικείο Δήμο, μετά 
από σχετική αίτηση.

3. Το πλάτος του οδοστρώματος της εισόδου − εξόδου 
εγκάρσια προς τον άξονα τους, κυμαίνεται από τρία και 
μισό (3,50) έως και οκτώ (8,00) μέτρα.

4. Τα όμβρια ύδατα, τα οποία συγκεντρώνονται στην 
κύρια έκταση του πρατηρίου, οδηγούνται στο ρείθρο 
της οδού, χωρίς παρεμβολή ειδικών οχετών συλλογής 
ή άλλων σχετικών διατάξεων απαγωγής όμβριων».

Άρθρο 30

Το άρθρο 17 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαι−
ολογητικά: 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η παρα−
χώρηση χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσ−
σερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς πεντακόσια 
(1:500) και σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων από τα 
όρια του οικοπέδου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το 
οικόπεδο του πρατηρίου, η οικοδομική και ρυμοτομική 
γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου και τα 
πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και δι−
αχωριστικών νησίδων) καθώς και οι φορές των λωρίδων 
κυκλοφορίας, μόνο μπροστά από το πρατήριο. Σημειώ−
νονται επίσης γενικά τα είδη των γειτονικών κτισμάτων 
και επακριβώς τυχόν ύπαρξη των εγκαταστάσεων και 
στοιχείων του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6.

γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €)

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
ότι: 

i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων. 

ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, 
ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του ακινή−
του, για την ίδρυση πρατηρίου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, 
στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να 
εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή, στην 
οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση 
της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση νομιμοποητικά έγγραφα

η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύν−
δεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς 
εκατό (1:100) ή ένα προς πενήντα (1:50), όπου φαίνεται η 
χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων 
εντός του οικοπέδου του πρατηρίου καθώς και η κυκλο−
φοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο 
αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων 
σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις 
στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές 
των οχημάτων κατά την κίνηση τους εντός της κύριας 
έκτασης του πρατηρίου. Επίσης για τα κτίρια υπάρχει 
τουλάχιστον μία τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και 
τα στοιχεία πλήρωσης αυτών. 

θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανά−
λογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν 
στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις 
και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα, 
προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμο−
νική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία 
τους, οι εξής εγκαταστάσεις: 
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Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέ−
ρωσης δεξαμενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκατα−
στάσεις

ι) Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), 
των εξής εγκαταστάσεων: 

• Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο θα 
περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοπο−
θέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκει−
ται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή 
για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και 
σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς 
και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του 
περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.

• Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο θα πε−
ριλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέ−
τησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται 
για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσω−
ματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που 
συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντα χώρου της δεξαμενής.

• Βορβοροσυλλέκτης − Βόθρος. Το σχέδιο θα περι−
λαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και 
την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.

• Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβά−
νει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και 
τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

• Αυτόματα πλυστικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περι−
λαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης 
και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

• Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε 
περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και 
περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης.

• Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσί−
μων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής 
κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με 
τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς 
των δεδομένων (modem). 

Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέ−
γεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά 
σύμφωνα με τον νόμο διπλωματούχο μηχανικό ή τε−
χνολόγο μηχανικό, έχουν σημανθεί δεόντως και φέρουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος 
και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις Τεχνικές 
λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται.

ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα στην οποία 
αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της 
εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχα−
νήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης 
και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη 
από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο 
μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τε−
χνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας.

ιβ) Προϋπολογισμό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, 
για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή λειτουρ−
γίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συνταγμένος και υπο−
γεγραμμένος από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυ−
νο διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο 
Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή διπλωματούχο 
Μηχ/κο ή Τεχνολόγο Μηχ/κό άλλης ειδικότητας, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα).

ιγ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή 
διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παρα−
βόλου. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην 
περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστα−
σης Πλυντηρίου − Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό.

ιδ) Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πε−
ζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την 
οδό υπηρεσία. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν 
είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα, για την έκδοση της 
έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη 
του Δήμου ή της Κοινότητας. Εάν παρέλθει από την 
υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια δημοτική αρχή, 
χρόνος μεγαλύτερος των 60 ημερών και δεν έχει δοθεί 
απάντηση, θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η 
διαδικασία χορήγησης της άδειας.

ιε) Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής 
του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εται−
ρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του 
Τεχνολόγου Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση 
καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την 
προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργεί−
ται αυτοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Νομαρχιακής 
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν 
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεού−
ται να εκδόσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση 
καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης 
της εγκατάστασης η αυτοψία πραγματοποιείται το τα−
χύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ημερών. 
Κατά την αυτοψία ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την 
προτεινόμενη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα−
ρόντος και συμπληρώνει ειδικό έντυπο αυτοψίας, το 
οποίο φυλάσσεται στον οικείο φάκελο».

3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλλόμε−
να σχέδια η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης 
για ίδρυση πρατηρίου, είτε για λόγους αναφερόμενους 
στις διαστάσεις του διατιθέμενου οικοπέδου, είτε για 
άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις) 
παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας.

4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης υπό την προϋπόθεση προ−
γενέστερης υποβολής των κάτωθι συμπληρωματικών 
αποδεικτικών:

α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητή−
ριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα παραρτήματά του ή στην 
εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής 
του συντάξαντος τη μελέτη του κατά νόμο μηχανικού 
ή υπομηχανικού κατά τη διαδικασία την οριζόμενη από 
το από 30.5.1956 – 31.5.1956 Β. Δ/τος, «περί κανονισμού 
του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν 
γένει» και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

β) Αποδεικτικού κατάθεσης:
αα) Επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνη−

ση της τεχνικής μελέτης και την επίβλεψη των πάσης 
φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος 
πρατηρίου από το α.ν. 2326/1940 «περί Ταμείου Συντά−
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων 
(ΤΣΜΕΔΕ)» και ν. 546/1943 «περί των εσόδων της περιου−
σίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» οριζόμενου 
ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Ερ−
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γων (ΤΣΜΕΔΕ) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και

ββ) Επί του προϋπολογισμού της κατά τη προηγούμε−
νη υποπερίπτωση δαπάνης των μηχανολογικών εγκατα−
στάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 
και μισό τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ.

γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δημόσιο 
ταμείο επί τοις αμοιβής του διπλωματούχου μηχανικού 
ή υπομηχανικού για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου.

Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών 
πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την 
έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων 
υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή 
του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι 
διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών όπου δεν 
υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ.

Μόνη η πάροδος της προθεσμίας των 60 ημερών από 
την υποβολή της αιτήσεως και των απαιτουμένων δικαι−
ολογητικών, δεν αρκεί για τη συνέχιση της χορηγήσεως 
της άδειας ιδρύσεως. 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρί−
ου με περισσότερες από μία αντλίες ή με πλυντήριο 
− λιπαντήριο, με την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης 
η άδεια ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκα−
ταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωρι−
στά για τα πλυντήρια − λιπαντήρια που υφίστανται σε 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση για τα Πλυντήρια − Λιπαντήρια 
ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του αντίστοιχου 
διατάγματος.

6. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε−
διαγραμμάτων κοινοποιείται οπωσδήποτε στο αρμόδιο 
για την χορήγηση της άδειας πολεοδομικό γραφείο, 
στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια για την οδό υπη−
ρεσία που θα χορηγήσει τη συναίνεση της κυκλοφο−
ριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας. Επίσης η 
άδεια ίδρυσης κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό 
τμήμα χωρίς σχεδιαγράμματα.

7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και 
μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφ’ όσον 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος 
μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατα−
σκευής της οικοδομής ή της διαμόρφωσης του προ του 
πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί 
να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης 
για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της 
άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρεί−
ται ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας 
ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλονται όλα τα 
δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ, ε και στ της παρ.1 
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν 
κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλή−
ρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης 
παρατείνεται για το διάστημα, που υπήρχαν οι λόγοι 
ανωτέρας βίας».

Άρθρο 31

1. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έτυχαν έγκρισης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης ή άδειας ίδρυσης, προωθούνται οι σχετικές 
διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης 
άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προγενέστερες 

διατάξεις, με την ρητή υποχρέωση, εντός χρονικού δι−
αστήματος δύο ετών από της ισχύος του παρόντος, 
να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις του, εκτός αυτών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 
του παρόντος.

2. Για την προσαρμογή στη παρ.6 του άρθρου 9 του 
παρόντος που αναφέρεται στο σύστημα ελέγχου δι−
αρροών, των πρατηρίων που λειτουργούν ή έτυχαν 
άδειας ίδρυσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος χορηγείται προθεσμία δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία διαθέτουν 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αλλά το οικόπεδο ή γήπεδό 
τους προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο ή για ανέ−
γερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, συνεχίζουν 
να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της 
απαλλοτρίωσης.

4. Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

5. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο 
από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις 
οι οποίες εμπίπτουν στην περιπτώση 2 γ του άρθρου 5 
του π.δ. 1224/1981( άρθρο 3 του ν.2465/1997), στη πρώτη 
μεν περίπτωση ( μόνο η άδεια ίδρυσης) προωθούνται 
οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της 
χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε 
περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν κατ’ 
αρχάς τη λειτουργία τους, ακόμα και εάν απέχουν από 
τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση 
μικρότερη από την προβλεπόμενη στη παραπάνω διά−
ταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο 
από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις.

Δύναται όμως η Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια 
του πρατηρίου εάν κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση 
στη συγκεκριμένη θέση κτηρίου κοινής ωφέλειας .Τα 
παραπάνω δεν ισχύουν εάν κατά το χρόνο έκδοσης 
της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου η 
θέση της μη συμβατής με το πρατήριο εγκατάστασης 
( π.χ εκπαιδευτήριο, νοσηλευτήριο ) είχε καθοριστεί σε 
συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.

΄Αρθρο 32

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος τα παραρτήματα Α−1, Β−1, Γ−1, Δ−1, 

Τ−1, 1,2,3,4,5,5α,6,6α,6β,6γ, 7,8,9,10,11 και 12. 

Άρθρο 33

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση του παρόντος.  

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ    

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ      
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το 
πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσι−
ών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας 
συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/
ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν 
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί−
κτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιού−
νται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας 
ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρμοδιότητες της 
Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ΄, 
του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−

δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και 
εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Για 
τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. 
δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές 
προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει 
άμεσα το φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση 
της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο 
άρθρο 12 περίπτωση λα΄ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα 
και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι−
οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονω−
μένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επί−
δειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων 
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) Στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο 

του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική.
β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύ−

θερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ρα−
διοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων 
και του εδαφίου ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 
Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος 
μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή 
πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73.
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Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων υποβάλ-
λονται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος τις εκτελεί.

Άρθρο 18
Ποινικές κυρώσεις

Τα φυσικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων λειτουργεί
Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.  και στην περίπτωση νομι-
κών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, που χρησι-
μοποιούν ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των
προβλεπόμενων τυπικών προσόντων, εκτός από τις διοι-
κητικές κυρώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1)
μέχρι έξι (6) μήνες. Η κοινοποίηση της σχετικής παράβα-
σης στον αρμόδιο Εισαγγελέα, γίνεται από τον Προϊστά-
μενο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινω-
νιών.»

5. Η υπ’ αριθμ. 4905/636/2008 (Β΄ 2187) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υπο-
θέσεις που εκκρεμούν στα Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στο άρ-
θρο 14 του π.δ.208/2002 (Α΄ 194) όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

7. Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 355/1994 (Α΄ 189)
προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη δύνα-
ται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλη-
νικής Αστυνομίας η εκτύπωση των πιστοποιητικών επαγ-
γελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς ε-
πικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), που εκδίδονται από
τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περι-
φερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των παραπά-
νω πιστοποιητικών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
προμήθειά των, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, τη διαβί-
βαση τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς
και άλλο σχετικό με την εκτύπωση τους ζήτημα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010  που έχει
προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν.δ. 511/1970 ( Α΄ 91), τροποποιείται ως εξής:

«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσί-
μων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων
και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001( Α΄ 268) κα-
θώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και των Επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός
των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί
πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέ-
τουν πιστοποιητικό πυρασφαλείας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Με-
ταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-

2. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
αφαιρείται για έξι (6) μήνες, όταν η Σχολή Οδηγών ή το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές άτομα, που
δεν έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ή δεν κα-
τέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υπο-
ψηφίων οδηγών ή η άδειά τους έχει αφαιρεθεί για οποι-
οδήποτε λόγο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια λει-
τουργίας της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαι-
ρείται για δύο (2) έτη.

3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ανακαλείται οριστικά, όταν το πρόσωπο
(φυσικό ή νομικό) στο οποίο αυτή έχει χορηγηθεί, παύει
για οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλεύεται τη Σχολή Οδη-
γών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο..

4. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
αφαιρείται για ένα (1) μήνα, όταν η Σχολή Οδηγών ή το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. δεν τηρεί τις προβλεπόμενες, από τις κείμε-
νες διατάξεις, λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Σε περί-
πτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, η άδεια λειτουρ-
γίας αφαιρείται για τρεις (3) μήνες, για τρίτη φορά, η ά-
δεια λειτουργίας αφαιρείται για έξι (6) μήνες και για τέ-
ταρτη ή περισσότερες φορές, η άδεια λειτουργίας αφαι-
ρείται για δύο (2) έτη.

5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ανακαλείται οριστικά, όταν χορηγηθεί ψευ-
δής υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεω-
ρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

6. Η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.  για οποιοδήπο-
τε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, του
οποίου έχει την έδρα της η Σχολή Οδηγών  το
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρω-
τοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά από έφεση και
απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση όπου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. γίνεται με αναγγελία έ-
ναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν. 3919/2011 (Α΄32), αντί της προσωρινής ή οριστικής α-
φαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Ο-
δηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απα-
γόρευσης της λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο προσωρινά ή οριστικά.

Άρθρο 17
Κλήση σε απολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 15 και 16 επιβάλ-
λονται αφού ο εκπαιδευτής ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. κλη-
θεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του μέσα σε διάστη-
μα 15 ημερών. Αν περάσει η προθεσμία των 15 ημερών
και ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, η
υπόθεση εκδικάζεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμε-
νες κυρώσεις.
Ο παραβάτης μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την η-

μερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της επιβληθείσης ποι-
νής έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτή έφεση στο
γραμματέα του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλί-
ου, το οποίο αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία απορ-
ρίπτει ή δέχεται την έφεση με  αιτιολογημένη απόφαση.
Ομοίως μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποινή που ε-
πέβαλε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
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ποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ι-
δρυομένων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων
των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η
προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυ-
τής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπως προστέθηκε με τη παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουρ-
γίας συνεργείων ασχολουμένων με τη τοποθέτηση, επι-
σκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραε-
ρίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του
π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χο-
ρήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερί-
ου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του
ν. 1575/1985 (Α΄ 207), όπως αυτός ισχύει, επί τρία (3) έ-
τη από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδά-
φιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγμα-
τος τηρουμένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3
του ν. 3919/2011 (Α΄ 23).»

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων ή μικτά ή αμιγώς υγραε-
ρίου (LPG) και εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ.
465/1970, όπως ισχύει, που έλαβαν εγκρίσεις κυκλοφο-
ριακών συνδέσεων ή τυχόν καταλληλότητες θέσεως ή ά-
δειες ίδρυσης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ενάρξε-
ως ισχύος του β.δ. 465/1970 και της έκδοσης του π.δ.
143/1989 (Α΄ 69), αυτές οι χορηγηθείσες παντοειδείς ε-
γκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ, οι με βάση τις
εγκρίσεις αυτές, τυχόν χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης
πρατηρίων και εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του β.δ.
465/1970, όπως ισχύει, οι οποίες προωθούνται μέχρι του
τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας τους, με τις ι-
σχύουσες διατάξεις, ή αντιστοίχως, οι χορηγηθείσες,
προ της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α΄ 69), άδειες λει-
τουργίας των πρατηρίων και εγκαταστάσεων αυτών επα-
ναφέρονται σε ισχύ.

4. Στο άρθρο 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 11 ως εξής:

«11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περι-
πτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς
τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προ-
βλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνε-
χίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέ-
πεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου
(LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων
(CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.»

5. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) προστίθεται
νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ΄ ε-
ξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου
(LPG) αποκλειστικά και μόνο στον ακάλυπτο χώρο, δη-
μόσιας χρήσης, νομίμων λειτουργούντων στεγασμένων
σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υ-
γρών καυσίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υ-

γραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισμού ε-
γκαταστάσεων η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως
σχεδιαγραμμάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουρ-
γίας σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων
καυσίμων, υπό τους όρους του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218)

και του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), διατηρώντας τον υπάρ-
χοντα κόμβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προ-
ϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου
(LPG) στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθμούς Αυτο-
κινήτων είναι ότι, οι επιτρεπόμενες ισχύουσες χρήσεις
εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθμευ-
σης αυτοκινήτων και η άσκηση συμπληρωματικών δρα-
στηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση
των σταθμευόντων και διακινούμενων οχημάτων και τη
παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούμενους
επιβάτες αυτών.
β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περι-

πτώσεις αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανε-
ξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμέ-
νους Σταθμούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ι-
σόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες
χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που ανα-
φέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄
46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ.
2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).»
γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προ-

σθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγα-
σμένους σταθμούς που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της
παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική
τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος ή συσκευής ανί-
χνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυ-
χόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η υποβο-
λή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία με-
ταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης
σχεδιαγραμμάτων, μελέτης, που θα συνταχθεί από τον
κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχα-
νικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξα-
ερισμού, το οποίο θα δύναται να λειτουργεί τόσο χειρο-
κίνητα όσο και αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του
συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και
φωτισμού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων
του σταθμού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος ό-
σο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλά-
μων. Τα υπόψη μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται ως
πρόσθετα, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις δια-
τάξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως ισχύ-
ουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πυρασφά-
λειας στους χώρους που αυτά αναφέροντα και τη, κατά
το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων ανάφλεξης
δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υ-
γραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.
δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ί-

δρυση και λειτουργία νέων δημόσιας χρήσης στεγασμέ-
νων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλων μεγέθους, εξοπλι-
σμένων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, με την
προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων των
υπόψη νέων σταθμών θα τηρούν τους όρους και προϋπο-
θέσεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως έχουν
τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2006 και τον ν. 3897/2010
και ισχύουν καθώς επίσης και του π.δ. 455/1976, όπως ι-
σχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερί-
ου (LPG) των σταθμών αυτών θα τηρούν τους όρους και
προϋποθέσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας
παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των π.δ. 455/1976
και π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν.»

6. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) προστίθεται
νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ΄ εξής
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θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργει-
ών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων μέτρων πυ-
ρασφάλειας, που αναφέρονται στο εδάφιο γ΄ της παρα-
γράφου 9 του παρόντος, για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας νέων εφ΄ εξής μικτών ή αμιγώς υ-
γραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων που αιτηθούν τη μετατροπή τους σε μι-
κτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.»

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγεται νέ-
ος όρος των «Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέρ-
γειας» ο οποίος πλέον θα περιλαμβάνει εκτός των αμι-
γών πρατήριων, υγρών καυσίμων, τα μικτά ή αμιγώς υ-
γραερίου πρατήρια, καθώς και πρατήρια φυσικού αερίου.
Τα υπόψη πρατήρια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον
των παραπάνω καυσίμων και βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, η-
λεκτρική ενέργεια και υδρογόνο. Με απόφαση των Υ-
πουργών Υποδομών Μεταφορών και δικτύων Ενέργειας
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκ-
δοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών
ταχείας φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων, όπως επίσης και για την εγκατάσταση διατάξεων
παροχής καυσίμων όπως βιοκαύσιμο, βιοαιθανόλη, υδρο-
γόνο κ.ά. στα υφιστάμενα πρατήρια υγρών και αερίων
καυσίμων.

8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του
π.δ. 118/2006 (Α΄ 119) εφαρμόζονται και για τις περι-
πτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλ-
λά και δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας έως 9,0
κ.μ., σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αμιγώς υγραερίου,
εξ’ υπαρχής μικτά, σε πρατήρια υγρών καυσίμων που έ-
χουν μετατραπεί σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και
υγραερίου (LPG) και σε σταθμούς με αντλίες υγρών καυ-
σίμων που μετατρέπονται σε σταθμούς αυτοκινήτων με
αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθε-
τούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως
περιοχές.

9. H παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Δημόσια και Ι-
διωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό,
που επιμορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείμενα της
εργασίας του, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από
αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βί-

ου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπι-
κό των Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί
τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, πλην αυτών
της επόμενης περίπτωσης β΄, τα θέματα επιμόρφωσης
και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς επιμόρφω-
σης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραμμα επιμόρφωσης
που θα εφαρμόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υ-
ποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος
του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο., η διαδικασία πι-
στοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Φορείς
επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-

νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της α-
νωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης ορίζεται
η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βί-

ου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων καθορίζονται τα θέματα αρχικής-περιο-
δικής επιμόρφωσης-κατάρτισης και πιστοποίησης του ε-
λεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.,
που διενεργεί τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίν-
δυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία
ADR και ευπαθών τροφίμων σύμφωνα με την συμφωνία
ATP, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και
οι φορείς επιμόρφωσης, ο εξεταστικός φορέας, οι υπο-
χρεώσεις των φορέων αυτών, το πρόγραμμα αρχικής και
περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, ο τύπος, τα στοι-
χεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή
Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά-
των (ADR) και/ή μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP), η
πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λε-
πτομέρεια. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) που πληρούν τις προϋποθέσεις
της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφα-
σης και Εξεταστικός Φορέας ορίζεται Α.Ε.Ι. που πληροί
τις προϋποθέσεις της ιδίας κοινής απόφασης. Φορέας πι-
στοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ι-
διωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και
αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων από αυτά τε-
χνικών ελέγχων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.»

Άρθρο 115

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας των λειτουργουσών ε-
πιχειρήσεων επιδιορθώσεως μικροφθορών επιβατικών
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρ-
θρου 4 του π.δ. 163/2009 (Α΄ 201) παρατείνεται μέχρι
31.12.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

– ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 116

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 3887/2010 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρ-
μογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης
μεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν α-
πό την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν την
διαδικασία μετατροπής μέσα σε πέντε (5) χρόνια από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινή-
των επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ-
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νουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια του σκά-
φους. Σε περίπτωση μετατροπών στα σκάφη διακόπτεται
η ισχύς της ειδικής άδειας του παρόντος άρθρου από την
έναρξη των εργασιών μετατροπής και οι πλοιοκτήτες ή
οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται αμέσως μετά
το πέρας των εργασιών αυτών να υποβάλουν εκ νέου αί-
τηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω διακοπή γί-
νεται με υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρ-
μόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 182
Κυρώσεις

1. Οι παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας κατά την
άσκηση της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισμού
τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11
του ν.δ 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε και ι-
σχύει.

2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να α-
νακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη από-
φαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος
για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την
ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα
κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ειδικών κυρώ-
σεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της Αλιευτικής και Τουριστικής Νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφε-
ρόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά
και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας ά-
δειας.

3. Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε
(5) ετών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της Ειδικής Άδειας
Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση
επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή.

Άρθρο 183
Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους

αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτι-
κό τουρισμό δηλώνεται και φορολογείται ως αλιευτικό
εισόδημα, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατά-
ξεις.

2. Οι επαγγελματίες αλιείς και σπογγαλιείς που είναι
πλοιοκτήτες επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευ-
τικού σκάφους και τα αντίστοιχα πληρώματα των σκα-
φών αυτών κατά την απασχόλησή τους στον αλιευτικό
τουρισμό ως συμπληρωματική απασχόληση της κύριας
απασχόλησής τους, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το καθαρό ατομικό αλιευ-
τικό ή/και αγροτικό εισόδημά τους υπερβαίνει το 50%
του συνόλου του ατομικού εισοδήματός τους.

Άρθρο 184
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σεις Αλιευτικού Τουρισμού.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Κεφαλαίου
ΣΤ: Κεφάλαιο Δυτών του Βιβλίου Δεύτερου του ν.δ. 420/
1970 - Αλιευτικός Κώδικας, προστίθεται στο τέλος της,
περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ. Επιχορηγήσεις προς το Κεφάλαιο Δυτών για τη
λειτουργία και την ανάπτυξη της Σχολής Δυτών Καλύ-
μνου: 1. Επιτρέπεται και είναι νόμιμη η κατάθεση χρημά-
των από το Δήμο Καλυμνίων, την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρη-
ση ή σωματείο ή σύλλογο, στον ειδικό λογαριασμό του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) με την επωνυμία
«Κεφάλαιο Δυτών», ως επιχορήγηση του λογαριασμού
αυτού και με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη
των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας και ανάπτυξης
της Σχολής Δυτών Καλύμνου τηρουμένων κατά τα λοιπά
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρηματοδό-
τηση και λειτουργία της σχολής αυτής, καθώς και των ι-
σχυουσών διατάξεων για τη νομιμότητα των δαπανών ε-
κάστου από τους ανωτέρω επιχορηγούντες. 2. Πριν την
κατάθεση στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό οποιουδή-
ποτε ποσού από τους ανωτέρω επιχορηγούντες, θα πρέ-
πει ο εκάστοτε επιχορηγών να αποστείλει προς τη Διοί-
κηση του ΝΑΤ έγγραφη γνωστοποίηση της σχετικής του
απόφασης με αιτιολόγηση και αναγραφή σε αυτήν του
συγκεκριμένου ποσού, καθώς και των όρων και του σκο-
πού της σκοπούμενης επιχορήγησης και στη συνέχεια
θα πρέπει η Διοίκηση του ΝΑΤ να αποστείλει προς τον ε-
πιχορηγούντα αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής της από-
φασης αυτής, καθώς και της αντίστοιχης επιχορήγη-
σης.»

Άρθρο 185

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων
με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το
πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομεί-
ων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγη-
ρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως
αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριο-
δομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού α-
τόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, κατα-
στημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η
χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόστα-
ση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς
πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου
προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής
του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθε-
ση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι
βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις
αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και
υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση
για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου
δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-

στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών
αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το
πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων
με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το
πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομεί-
ων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγη-
ρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως
αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριο-
δομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/
3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού α-
τόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, κατα-
στημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η
χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόστα-
ση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς
πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου
προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή
των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής
του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθε-
ση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι
βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις
αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και
υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση
για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου
δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-

στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ί-
δρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών
αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το
πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Γε-
νικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 23, (Β΄ 231/1.3.2000) προ-
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπε-
ται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστη-
ριότητες αλιευτικού τουρισμού.»

2. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 προστίθενται, ως αριθμός 7.α., οι επιχειρή-
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μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση πρα-
τήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας
χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, λάβουν συ-
γκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλεί-
ας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα ε-
ξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί ε-
ντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. To εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή
τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρό-
κειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα
ιδρυθεί κτίριο ή χώρος με χρήση μία εξ αυτών που ανα-
φέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, το πρατήριο υγρών καυσίμων θα τηρεί την
ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων
του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων -
οικοπέδων με χρήση μία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο
εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφί-
στανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσμοθετημένων
χρήσεων γης τότε τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και οι
σταθμοί αυτοκινήτων εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων,
υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προ-
στατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγρα-
φές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική α-
πόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων  και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέ-
τρων απαιτείται να μειωθεί.
Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις με θεσμοθετη-

μένες χρήσεις γης του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται, σε καμία περίπτω-
ση, στην υποχρέωση τήρησης της απόστασης των τριά-
ντα (30) μέτρων από λειτουργούντα πρατήρια υγρών
καυσίμων ή και σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εξοπλι-
σμένοι με αντλίες καυσίμων και επιπλέον στη λήψη συ-
γκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων α-
σφαλείας.
Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υ-

γρών καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς
τροφίμων ή άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή α-
νεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο
καυσίμων και η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων από και
προς αυτό πραγματοποιείται από τον υπάρχοντα κόμβο
σύνδεσης ή είσοδο - έξοδο της υπεραγοράς τροφίμων ή
άλλων ειδών.»

3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυ-
τοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες
καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν από-
σταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και
χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός
επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται
μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις
τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο

στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές
εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια),
πλην των αντλιών καυσίμων.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης από-

στασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφι-
στάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι
με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των
κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέ-
ρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφό-
σον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λά-
βουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα α-
σφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και
θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  του εδαφίου α΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα
πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, πα-
ρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε
απόσταση μικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης α-
σφαλείας που θα προέλθει με τη λήψη των ανωτέρω συ-
γκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων α-
σφαλείας, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ι-
σχύος του υπόψη νόμου.»

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου
να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υ-
γρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας
χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε
πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαί-
ρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρ-
θρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρα-
τηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε
ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυ-
πτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από
αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και
το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών,
αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του
δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έ-
δρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των
μετόχων.»

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 31 του π.δ. 595/
1984, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του π.δ. 269/
1998 (Α΄ 196), καταργούνται και η παρ. 2 του άρθρου 31
του π.δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης κτιριακών εγκαταστάσε-
ων ή χώρων με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδα-
φίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του   ν. 3897/2010
(Α΄ 208) σε απόσταση μικρότερη της ελάχιστα προβλε-
πόμενης στις περιπτώσεις αυτές, από εγκατάσταση λει-
τουργούντος ή υπό ίδρυση μικτού ή αμιγώς υγραερίου
πρατηρίου ή υφιστάμενου μικτού πρατηρίου που έχει
προέλθει από μετατροπή λειτουργούντος πρατηρίου υ-
γρών καυσίμων, διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας
του πρατηρίου εντός επταετίας από την ισχύ του παρό-
ντος άρθρου, ανεξάρτητα αν αυτό ιδρύθηκε προγενέ-
στερα ή μεταγενέστερα των εγκαταστάσεων αυτών. Ε-
ναλλακτικά, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρατήρια λά-
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βουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα α-
σφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και
θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υ-
ποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είναι δυνατή η μείω-
ση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας τους από κτί-
ρια ή χώρους με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδα-
φίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208). Τα μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια που, πα-
ρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε
αποστάσεις μικρότερες των νέων τιθέμενων ελάχιστων
αποστάσεων ασφαλείας των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α΄ 242)
και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), απομακρύνο-
νται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.»

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των εδα-
φίων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 595/1984, που τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), καθορίζονται σε πε-
νήντα (50) μέτρα.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008
προστίθεται νέο εδάφιο β΄ ως εξής:

«β. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων,
τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων
των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμι-
γών, καθώς και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υ-
γρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται
στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων
που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές
αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρώνται στη κάλυψη και
στη δόμηση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν
και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο ακίνητο πέραν των χρή-
σεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του
πρατηρίου).»

8. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216 ) προστίθεται
νέα παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Τα πρατήρια υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή
αμιγών, καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υ-
γρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκο-
νται σε εκτός σχεδίου περιοχές δομούνται σύμφωνα με
το άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (Δ΄ 270). Τα δε στέγαστρα
αντλιών και οι υπόγειες δεξαμενές υγρών και αερίων
καυσίμων των παραπάνω εγκαταστάσεων δεν προσμε-
τρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δό-
μησης και τοποθετούνται ελεύθερα στο γήπεδο σε θέ-
σεις που εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Ε-
πικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς
να τηρούνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες αποστάσεις από
τα πλάγια όρια του γηπέδου.
Σε περίπτωση που στο ίδιο αγροτεμάχιο υφίσταται

πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινή-
των με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων και πρόκειται
να εγκατασταθεί άλλη χρήση που δεν σχετίζεται με την
εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθ-
μού αυτοκινήτων, ή υφίσταται στο αγροτεμάχιο άλλη
χρήση και πρόκειται να εγκατασταθεί και πρατήριο υ-
γρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με α-
ντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται για

το σύνολο του αγροτεμαχίου οι τυχόν δυσμενέστεροι ό-
ροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την
κάθε επί μέρους χρήση.

9. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150)
και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2006 (Α΄ 119), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής
ορίζεται πως για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσί-
μων απαιτείται ο ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας των
εν λόγω εγκαταστάσεων. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας θα
πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος η οποία και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητι-
κό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρί-
ου υγρών καυσίμων. Η υπόψη άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος δύναται να χορηγείται σε:
α) εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων με απο-

δεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία πρατηρίου υγρών
καυσίμων,
β) φυσικά πρόσωπα έπειτα από την επιτυχή παρακο-

λούθηση σχετικών επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για την ασφαλή και ορθή λειτουργία πρατη-
ρίων υγρών καυσίμων,
γ) διπλωματούχους ή τεχνολόγους μηχανικούς με

σχέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ά-

δειας ασκήσεως επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων, η δομή, το περιεχόμενο, ο
χρόνος και οι προδιαγραφές των ανωτέρω εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων για την απόκτηση της άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίων
υγρών καυσίμων, θα καθοριστούν με απόφαση του Υ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

10. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37
του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«ζ. Πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 9001
από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η. Για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ισχύ

του παρόντος νόμου είναι δυνατή η έκδοση άδειας λει-
τουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ και πριν την Πιστοποίησή του,
εφόσον κατά την έκδοσή της, έχει υποβάλει απλή αίτη-
ση για Πιστοποίηση στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτω-
ση αυτή το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης υποβάλλεται υ-
ποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας
λειτουργίας, το αργότερο μέχρι τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας, άλλως αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.
θ. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή

λειτουργίας πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διά-
ταξης, εναλλακτικά, αντί της απαίτησης της παραπάνω
παραγράφου, δύνανται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή
να συνεχίσουν να λειτουργούν αντίστοιχα, με διαπίστευ-
ση, μέχρι λήξης της ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού,
ι. Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, που έλαβαν άδεια λειτουργίας

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη περίοδο της πε-
ρίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/ 2001,
προ της παρούσας τροποποιήσεώς της, δύνανται είτε ε-
ντός του υπολειπομένου διαστήματος των 6 μηνών από
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, να υποβά-
λουν στην αρμόδια υπηρεσία έκδοσης της άδειας λει-
τουργίας τους, το πιστοποιητικό Διαπίστευσης είτε να
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πιστοποιηθούν εντός της οριζόμενης στο ανωτέρω εδά-
φιο α΄ προθεσμίας 8 μηνών, άλλως αυτή παύει να ισχύει
αυτοδικαίως.»

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001
(Α΄ 268), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 5
παρ. 2 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά το πρότυπο
ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελ-
λάδος ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έκδοση της α-
πόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορ-
θής λειτουργίας τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41
του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος τα Δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται
να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν
Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την πιστοποίησή τους.»

12. To άρθρο 41 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως συ-
μπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του
ν. 3082/2002 (Α΄ 316) και αντικαταστάθηκε με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικα-
θίσταται ως εξής:

« Άρθρο 41 
Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τε-
χνικό έλεγχο των οχημάτων στη χώρα διατάξεων των
νόμων 1350/1983 (Α΄ 55) και 3446/2006 (Α΄ 49) και των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού, καθώς
και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
τους, δύνανται να επιβληθούν οι ακόλουθες διοικητικές
κυρώσεις:
α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυ-

σης και λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 36 και 37:
αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000)

ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο
πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολι-
κού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των είκο-
σι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από

δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) χρόνο.
β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων α-

φαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ημέ-
ρες έως τρεις (3) μήνες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την

προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και
σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προηγούμενη
επιβάλλεται τριπλάσια ποινή.
Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ να υπο-

βληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όρ-
γανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) η-
μέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από
την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποι-
νή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προη-
γούμενη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας λει-
τουργίας του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι πε-
ριπτώσεις των παραβάσεων της παραγράφου 1 του αυ-
τού άρθρου όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, τα
όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω
κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για

παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή ε-
πικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που α-
φορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις,
τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων
και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα όργανα ελέγχου διενερ-
γούν τους ίδιους ελέγχους και στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη αναστέλ-
λεται η λειτουργία Δημοσίου ΚΤΕΟ σε περίπτωση που
δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λει-
τουργίας του, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μέχρι
την αποκατάσταση τους.»

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 2671/1998
(Α΄ 289) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απόσπαση των Επιθεωρητών Ελεγκτών στο Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων διαρκεί τρία (3) έτη, παρατείνεται
μία ή περισσότερες τριετίες, χωρίς τη γνώμη Υπηρεσια-
κού ή άλλου Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των γενικών
και ειδικών διατάξεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Γενι-
κού Επιθεωρητή και είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία
του υπαλλήλου. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρη-
τών- Ελεγκτών ανακαλείται ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεω-
ρητών Ελεγκτών, μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης
των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή
κατόπιν αίτησης των ιδίων. Ο χρόνος της απόσπασης λο-
γίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλ-
λήλου.»

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007
(Α΄ 40) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μετα-
φέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν
τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι
ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών από το έτος κατασκευής του
πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή
από το έτος της πρώτης αδείας κυκλοφορίας είτε στο ε-
σωτερικό είτε σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το
έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συ-
μπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από την
εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται α-

νάλογα στα σχολικά λεωφορεία, που ταξινομήθηκαν με
βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυ-
κλοφορίας στην αλλοδαπή ή ημεδαπή.»

15. Η παράγραφος 1α του άρθρου 2 του ν. 2671/1998 (Α΄
289), που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 10
του ν. 1906/1990 (Α΄ 157), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών γραμμών γίνεται
με βάση άδειες που χορηγούνται από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Δικτύων. Δικαιούμενα πρόσωπα για την εξυ-
πηρέτηση διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών α-
ποτελούν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα τουριστικά γραφεία που
πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233)  ή
του Κοινοτικού Κανονισμού 1071/2009 (L 300/51) για την
εξυπηρέτηση διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών. Η
μέγιστη διάρκεια ισχύος των αδειών που αφορούν σε τα-
κτικές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών - με-
λών της Ε.Ε. είναι πενταετής ενώ για τις άδειες τακτι-
κών γραμμών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. η α-
ντίστοιχη μέγιστη διάρκεια είναι τριετής.

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τε-
χνικό έλεγχο των οχημάτων στη χώρα διατάξεων των
νόμων 1350/1983 (Α΄ 55) και 3446/2006 (Α΄ 49) και των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού, καθώς
και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
τους, δύνανται να επιβληθούν οι ακόλουθες διοικητικές
κυρώσεις:
α. Στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυ-

σης και λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 36 και 37:
αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000)

ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο
πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολι-
κού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των είκο-
σι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από

δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) χρόνο.
β. Στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων α-

φαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ημέ-
ρες έως τρεις (3) μήνες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από την

προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποινή και
σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προηγούμενη
επιβάλλεται τριπλάσια ποινή.
Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ να υπο-

βληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όρ-
γανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) η-
μέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος από
την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλεται διπλάσια ποι-
νή και σε νέα υποτροπή εντός του έτους από την προη-
γούμενη επιβάλλεται οριστική αφαίρεση της άδειας λει-
τουργίας του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι πε-
ριπτώσεις των παραβάσεων της παραγράφου 1 του αυ-
τού άρθρου όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, τα
όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω
κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για

« Άρθρο 41 
Διοικητικές κυρώσεις
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ντίστοιχη μέγιστη διάρκεια είναι τριετής.
Οι τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραμμές μεταξύ

Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. συνδέ-
ουν την πρωτεύουσα των χωρών αυτών με την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά για χώρες που δεν είναι
μέλη της Ε.Ε. και είναι όμορες της Ελλάδας, οι διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές δύναται να συνδέουν
τις πρωτεύουσες των ομόρων νομών και των ομόρων πε-
ριφερειών των χωρών αυτών με τις πρωτεύουσες των ο-
μόρων νομών και των ομόρων περιφερειών της Ελλά-
δας.

2. Ειδικά για τις διεθνείς τακτικές γραμμές μεταξύ της
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., κάθε α-
δειοδοτούμενη ελληνική μεταφορική επιχείρηση εξυπη-
ρετεί, το μέγιστο, το 50% των διαθέσιμων, για τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις, δρομολογίων. Προκειμένου για τη
λειτουργία των ως άνω διεθνών τακτικών γραμμών απαι-
τείται η σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της δι-
καιούμενης ημεδαπής μεταφορικής επιχείρησης με αντί-
στοιχη επιχείρηση της χώρας προορισμού. Η σύμβαση
συνεργασίας, με διάρκεια αντίστοιχη με τη διάρκεια ι-
σχύος της άδειας, θα αφορά την από κοινού εκμετάλ-
λευση των δρομολογίων και την αμοιβαία εκπροσώπηση
κάθε μεταφορικής επιχείρησης στη χώρα προορισμού
(παροχή πληροφόρησης, έκδοση εισιτηρίων κ.λπ.). Κα-
μία από τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (ημεδαπή -
αλλοδαπή) δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί περισσότερα
δρομολόγια από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημέ-
νη στην άλλη χώρα. Δεν ικανοποιούνται αιτήσεις μετα-
φορών για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών γραμμών
που περιέχουν συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ ελληνι-
κής και αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης οι οποίες
δεν συμφωνούν με τα προηγούμενα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι
λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.

4. Οι υφιστάμενες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές
γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρούνται για έξι (6) μήνες
από την ισχύ του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 186

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36
του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες
και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη ερ-
γασιών τεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά προτίμηση
έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέ-
χη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιο-
λόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριμε-
λή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή των
αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτο-
κόλλων.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμ-
βάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμε-
τρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επι-
βλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχω-
ρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπο-
γράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα

αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυ-
σικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτρο-
πή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμε-
νος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επι-
μετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργα-
σίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέ-
τρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περι-
γραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμο-
λογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας
νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με
βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργα-
σιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία ε-

πιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευ-
θύνουσα υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέ-
ρες μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους
μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «ό-
πως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη

του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύ-
νουσας υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την ε-
γκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπη-
ρεσία, μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή των επιμε-
τρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προ-
βεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρί-
νει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο
τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υ-
πηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 76 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώ-
σεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της
ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν

ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρ-
θωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις επι-
μετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω τρίμηνη
προθεσμία και τον καλεί για τη συμπλήρωση των συγκε-
κριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνο-
νται απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει
να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθ-
μημένα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να
επανυποβάλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα
στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά
την πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η διευθύ-
νουσα υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου
στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέ-
σα σε ένα μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις ε-
γκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή

διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω τρί-
μηνη προθεσμία, ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυ-
τές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποι-
ηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προ-
θεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό
την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον α-
νάδοχο σε επόμενο λογαριασμό.
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη διευ-

θύνουσα υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να
ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παρα-

Οι τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραμμές μεταξύ
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. συνδέ-
ουν την πρωτεύουσα των χωρών αυτών με την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά για χώρες που δεν είναι
μέλη της Ε.Ε. και είναι όμορες της Ελλάδας, οι διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές δύναται να συνδέουν
τις πρωτεύουσες των ομόρων νομών και των ομόρων πε-
ριφερειών των χωρών αυτών με τις πρωτεύουσες των ο-
μόρων νομών και των ομόρων περιφερειών της Ελλά-
δας.

2. Ειδικά για τις διεθνείς τακτικές γραμμές μεταξύ της
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., κάθε α-
δειοδοτούμενη ελληνική μεταφορική επιχείρηση εξυπη-
ρετεί, το μέγιστο, το 50% των διαθέσιμων, για τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις, δρομολογίων. Προκειμένου για τη
λειτουργία των ως άνω διεθνών τακτικών γραμμών απαι-
τείται η σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της δι-
καιούμενης ημεδαπής μεταφορικής επιχείρησης με αντί-
στοιχη επιχείρηση της χώρας προορισμού. Η σύμβαση
συνεργασίας, με διάρκεια αντίστοιχη με τη διάρκεια ι-
σχύος της άδειας, θα αφορά την από κοινού εκμετάλ-
λευση των δρομολογίων και την αμοιβαία εκπροσώπηση
κάθε μεταφορικής επιχείρησης στη χώρα προορισμού
(παροχή πληροφόρησης, έκδοση εισιτηρίων κ.λπ.). Κα-
μία από τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (ημεδαπή -
αλλοδαπή) δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί περισσότερα
δρομολόγια από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημέ-
νη στην άλλη χώρα. Δεν ικανοποιούνται αιτήσεις μετα-
φορών για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών γραμμών
που περιέχουν συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ ελληνι-
κής και αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης οι οποίες
δεν συμφωνούν με τα προηγούμενα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι
λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.

4. Οι υφιστάμενες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές
γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρούνται για έξι (6) μήνες
από την ισχύ του παρόντος νόμου.»



2264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Άρθρο 188
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου  2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 216
 11 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − 

Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο 
πρώτο και δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου είναι: 
α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων 
υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, β) ο σχεδι−
ασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων 
υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών που συν−
δέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τους και εξασφαλίζουν 
την οδική μεταφορά επιβατών από οικισμούς προς τα 
αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισμούς 
ή προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή 
τουριστικό ενδιαφέρον, γ) η διασφάλιση της παροχής 
υψηλής ποιότητας δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβα−
τικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δ) 
η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης δημοσίων υπεραστικών γραμμών ή δι−
κτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσε−
ων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 
παροχής δημοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών 
μεταφορών.

2. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πρώτο και 
δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρ−
μογή: α) στις αστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επι−
βατών, β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή 
ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέ−
ρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό 
κοινό, γ) στις κατ’ επάγγελμα μεταφορές επιβατών με 
μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπε−
ραστικών γραμμών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται:
1. «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβα−

τών»: οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλ−
ληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού 
τύπου εκτός των αστικών περιοχών, προσφέρονται αδι−
ακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι 
κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές 
(υπεραστικές γραμμές) και επιτρέπουν την επιβίβαση 
και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία 
(στάσεις).

2. «Δίκτυο δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών»: 
το σύνολο των προκαθορισμένων υπεραστικών γραμ−
μών εντός των γεωγραφικών ορίων μιας περιφερειακής 
ενότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και υπεραστικές 
γραμμές που έχουν την αφετηρία ή το τέρμα τους στην 
περιοχή αυτή.

3. «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών»: οι 
μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα 
λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός περιοχών 
που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν 
γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα 
και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

4. «Ρυθμιστική Αρχή»: η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών 
Μεταφορών που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.

5. «Περιφέρεια»: το αυτοδιοικούμενο κατά τόπον νο−
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και αποτελεί 
το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

6. «Περιφερειακή ενότητα»: οι περιφερειακές ενότητες 
(νομοί) κάθε Περιφέρειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παρ. 3 του ν. 3852/2010.

7. «Υπεραστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή, 
την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δη−
μόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών και η οποία 
περιλαμβάνει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και 
το τέρμα.

8. «Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής»: δρομο−
λόγια πέραν του δικτύου δημοσίων οδικών υπεραστικών 
μεταφορών επιβατών, για τα οποία χορηγείται άδεια 
της Ρυθμιστικής Αρχής και διεξάγονται σε καθεστώς 
ελεύθερου ανταγωνισμού με λεωφορεία υπεραστικού 
τύπου.
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ένα μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και ανά ένα υποδει−
κνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσμο 
Ελληνικών Εταιρειών − Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), το 
Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) και το Σύλλογο 
Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 
(Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).»

Άρθρο 109
Συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών

Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο 
δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι 
συντρέχει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου για τυχόν 
συμπληρωματικές κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότη−
τα) μελέτες, μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν 
περιλαμβάνονται ειδικά στην προεκτιμώμενη αμοιβή της 
αρχικής σύμβασης και οφείλονται σε λόγους που ανά−
γονται στη σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού 
προβλήματος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται 
από την εκτέλεση μελετητικών εργασιών της αρχικής 
σύμβασης και δικαιολογείται από αυτήν.

Άρθρο 110
Τρόπος υπολογισμού αξίας
και πληρωμής της ασφάλτου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί−
ζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου 
απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά για την πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών που 
εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων 
κατασκευής δημόσιων έργων των οποίων η διακήρυξη 
δημοπράτησης δημοσιεύθηκε ή η απόφαση ανάθεσης 
χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε, από 2.7.2008 μέχρι και 
19.3.2013. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση με την προϋπο−
λογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του 
έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου 
ή της ποσότητας αυτής στις προβλεπόμενες από το 
νόμο περιπτώσεις, καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
έργου.

Άρθρο 111
Μηχανήματα έργων

Τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατα−
σκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 25.6.2010 
και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης 
τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δύνανται να 
λάβουν έγκριση τύπου με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής ή 
κατασκευής τους.

Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών 
ρύπων προερχόμενων από τους κινητήρες εσωτερικής 
καύσης που έχουν τοποθετηθεί στα εν λόγω μηχανή−
ματα έργων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις για την έκδοση 
απόφασης έγκρισης τύπου που θα υποβληθούν εντός 

δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λε−
πτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Άρθρο 112
Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια

υγρών καυσίμων εντός οικισμών

Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), 
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, 
οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων 
νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 
2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών 
οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτη−
ριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται 
να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του 
πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχε−
διαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου 
του, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις 
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6.»

 Άρθρο 113
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 
(Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε 
όλες τις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβά−
σεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει 
χορηγηθεί στον ανάδοχο η προβλεπόμενη στις διατά−
ξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 
του ν. 3614/ 2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγού−
μενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της 
έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της ανωτέρω 
κωδικοποίησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114
Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές

μονάδες οχημάτων

Μετά το άρθρο 1 του ν.δ. 570/1970 (Α΄ 125) προστίθεται 
άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α

1.«Κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική 
μονάδα» κατά τους ορισμούς του άρθρου 3 της αρ. 
29949/1841/2009 (Β΄ 2112), τοποθετημένο εκ κατασκευής 
σε όχημα και εγκεκριμένο με κανονιστικές πράξεις της 
Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ κατά τη διαδικασία έκδοσης της 
έγκρισης τύπου του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄57), 
όπως ισχύει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο:

α. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική 
μονάδα» που έχει λάβει έγκριση τύπου με κανονιστική 
πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η οποία πρέπει να είναι 
η ίδια ή νεότερη με εκείνη την κανονιστική πράξη του εκ 
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Άρθρο 134

Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων για πρόσθε−
τες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών 
ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχικών 
υπηρεσιακών αναγκών πάσης φύσεως προσωπικού, 
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011), του 
Κ.Ε.Α.Τ., του Ε.Ι.Κ. και του ΕΚΚΑ, καθώς και των παραρ−
τημάτων τους, που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 και 
2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την 

τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, 
δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος έτους κατά 
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 135
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από 
το άρθρο 119 που αρχίζει από την ψήφισή του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 261
 17 Δεκεμβρίου 2014

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4313
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/49/ΕΚ

Άρθρο 1
Σκοπός − Ορισμοί

1. Σκοπός του παρόντος είναι η πλήρης προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κεφα−
λαίου V της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των 
κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την Οδη−
γία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την Οδηγία 2001/14/
ΕΚ, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σι−
δηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση 
σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και με την πιστοποί−
ηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο με το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, διερευνάται 
κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με 
στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το 
ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση 
υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την ανα−
γνώριση αξιώσεων.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του 
π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης 

Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με την επω−
νυμία «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχη−
μάτων και Συμβάντων», εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», η 
οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών 
ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο από 
κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οφείλει 
να εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 
διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φο−
ρέα χρέωσης, φορέα κατανομής, κοινοποιημένο οργανι−
σμό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, 
κάθε Αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης 
δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο ή ρυθμιστικό φορέα, τα συμφέ−
ροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και 
τις αρμοδιότητές της.

4. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγ−
μένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3
Συγκρότηση – Θητεία μελών

1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη: τον 
Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη. Ο Πρόε−
δρος και τα μέλη της Επιτροπή είναι πρόσωπα εγνω−
σμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική 
τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα 
ή εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα ή 
στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
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6. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του 
π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. διαθέτει γραφείο κινήσεως κατασκευασμένο από 
άκαυστο υλικό. Για την τοποθέτηση και χρήση του γρα−
φείου κινήσεως δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής 
άδειας, εφόσον έχει εμβαδόν έως και 15 τ.μ. και είναι 
προσωρινή κατασκευή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
2 του ν. 4067/2012».

7. Η παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) 
καταργείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των πα−
ραγράφων 1 και 9 του παρόντος.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι άδειες 
λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας των 
υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων όπου η στάθμευση 
εξυπηρετείται από υπαλλήλους χορηγούνται, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ζ΄ 
του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει.

9. Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων, όπου η στάθμευση 
εξυπηρετείται από υπαλλήλους και για τους οποίους 
η χωρητικότητα σε θέσεις στάθμευσης υπολογιζόταν 
δια διαιρέσεως του εμβαδού του οικοπέδου δια του 
εμβαδού μίας θέσης στάθμευσης (10 τ.μ.) και σε περί−
πτωση ύπαρξης στοάς μη υπολογιζόμενου του εμβαδού 
της στον υπολογισμό της χωρητικότητας, των οποίων 
οι άδειες λειτουργίας ή βεβαιώσεις νόμιμης λειτουρ−
γίας έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του 
άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) με την υποβολή το−
πογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης, χωρίς 
την υποχρέωση: (α) υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για σταθμούς με χωρητικότητα έως διακο−
σίων (200) θέσεων, (β) απότμησης πεζοδρομίου για την 
είσοδο−έξοδο στο σταθμό και (γ) κατασκευής γραφείου 
για τον εκμεταλλευτή του σταθμού, εξακολουθούν να 
λειτουργούν, να ανανεώνουν και να τροποποιούν την 
άδεια λειτουργίας βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις με τις οποίες 
αυτή χορηγήθηκε.

Άρθρο 20
Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας

στις πολεοδομικές απαιτήσεις

1. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα οποία εξακο−
λουθούν να λειτουργούν σε περιοχές που αναθεωρή−
θηκαν οι χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
τους σχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται 
η ίδρυση νέων συνεργείων, μπορεί να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους για τρία (3) ακόμη έτη, δυνάμενη αυτή 
να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων εφόσον:

α) είχαν τύχει άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 15 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) και εξακο−
λουθούν να πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
διατάξεων του π.δ. 78/1988, πλην αυτής της παραγράφου 
1γ του άρθρου 15 αυτού,

β) είναι εγκατεστημένα σε κτίρια που διαθέτουν άδεια 
δόμησης για εγκατάσταση συνεργείου ή κτίρια που δι−
αθέτουν άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια για χρή−
ση: Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός 
αυτοκινήτων), Κ (αποθήκευση) ή για την εγκατάσταση 
συνεργείου.

2. Η συνέχιση της λειτουργίας τους αποδεικνύεται, 
είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου 

βιοτεχνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι 
οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές 
δηλώσεις για εισόδημα από την άσκηση επαγγέλματος 
επισκευαστή αυτοκινήτων οχημάτων στη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση.

3. Κατά το διάστημα της προσωρινής λειτουργίας 
τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών 
τους ή η μεταβίβαση της άδειας − βεβαίωσης νόμιμης 
λειτουργίας τους, πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης 
σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού.

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001

1. H παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ επιτρέ−
πεται:

Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονί−
κης σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές με χρήσεις μη 
οχλούσας βιομηχανίας − βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχα−
νίας − βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, κατά την έννοια 
των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23.2/6.3.1987 
προεδρικού διατάγματος (Δ΄166), καθώς και σε περιοχές 
με χρήσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων 
μαζικής μεταφοράς, παραγωγικών δραστηριοτήτων χα−
μηλής και μέσης όχλησης και παραγωγικών εγκαταστά−
σεων υψηλής όχλησης κατά την έννοια των άρθρων 22, 
23, 25 και 29 αντίστοιχα του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).

Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαμβανομένης 
και της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή 
εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923 
ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων, σύμφωνα με 
τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, 
όπου είτε δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε εάν έχουν 
καθοριστεί και έχουν περιεχόμενο ως ανωτέρω υπό (Α) 
περιγράφεται.

Άδειες δόμησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έχουν εκδοθεί 
νομίμως πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης διατη−
ρούνται σε ισχύ.

Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντάσσονται 
στην κατηγορία των χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεων.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΚΤΕΟ σε απόσταση 
μικρότερη των 100μ. από νοσοκομείο ή κλινική, από 
αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, από τα όρια 
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και από κηρυγμένα 
μνημεία, από παιδικούς σταθμούς, από σχολεία μέσης 
ή κατώτερης εκπαίδευσης, από ιδρύματα ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης και από ενοριακούς ναούς και 
σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς 
και λεωφορείων. Η απόσταση αυτή μετριέται από το 
περίγραμμα του οικοπέδου του ΚΤΕΟ και των ως άνω 
κτηρίων ή εγκαταστάσεων.»

Άρθρο 22
Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της οδού

1. Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/ 
1981 (Α΄ 303) και η παρ. 2 του άρθρου 6 του β.δ. 465/ 
1970 (Α΄ 150).
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2. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 
(Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, 
οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων 
νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 
2.000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών 
οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηρι−
στικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να 
προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρα−
τηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδια−
γράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.»

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970

Τo εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του β.δ. 465/ 
1970 (Α΄ 150), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων 
από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η 
απόσταση μετριέται μεταξύ των πλησιέστερων σημείων 
του ως άνω περιγράμματος και του περιγράμματος 
της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Ίδρυση πρατηρίου 
μπορεί να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση υπό 
την προϋπόθεση έγκρισης από την αρμόδια Αρχαιολο−
γική Υπηρεσία.» 

Άρθρο 24
Συμπλήρωση του άρθρου 23 του ν. 3185/2003

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 
(Α΄ 229), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως 
εξής:

«8. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στα 
αυτοτελώς εγκαθιστάμενα εργοστασιακής κατασκευής 
αυτόματα μηχανήματα πλύσεως − στεγνώματος αυτο−
κινήτων τύπου «σήραγγος» (tunnel) ή και για τα συνήθη 
αυτόματα κυλιόμενα παλινδρομικά επί σιδηροτροχιάς 
πλυντήρια αυτοκινήτων (roll over). Για την εφαρμογή της 
απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του πλυντηρίου να 
είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των βοηθητικών χώρων. 
Εφόσον το πλυντήριο αυτοκινήτων λειτουργεί εντός ή 
σε επαφή με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας 
του πλυντηρίου αυτοκινήτων μπορεί να είναι διαφο−
ρετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον κάτοχο της 
βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων και τον 

έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς

1. Το άρθρο 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

1. Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων 
δημόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών) οφείλουν να 
καταβάλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της 
αντιστοίχου διαδρομής, που ορίζεται από την εκάστοτε 
τιμολογιακή πολιτική, αμέσως μετά την είσοδό τους 

επί των συγκοινωνιακών μέσων ή και των χώρων πρό−
σβασης σε αυτά (προκειμένου για τα υπόγεια μέσα 
μεταφοράς − ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος), να 
φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής καθ’ όλη τη δι−
άρκεια της διαδρομής και να επιδεικνύουν αυτό όταν 
ζητείται από αρμόδιο, κατά νόμο, Ελεγκτή.

2. Στους επιβάτες που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
από αρμόδιο Ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό 
καταβολής του νόμιμου κομίστρου (κανονικού ή μειω−
μένου που οφείλει να διαθέτει επικυρωμένο κατά τον 
έλεγχο ο επιβάτης για τη νόμιμη μετακίνησή του), επι−
βάλλεται πρόστιμο ως εξής:

α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με 
το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.

β. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά 
μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλά−
σιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.

γ. Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνι−
ακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου 
αφετηρίας − τέρματος του δρομολογίου.

δ. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, 
ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την 
οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία 
αυτού και έως του πρώτου, μετά τη διαπίστωση της 
παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση 
της αμαξοστοιχίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω επιβαλ−
λόμενα πρόστιμα μπορεί να μεταβάλλονται.»

2. To άρθρο 2 του ν. 1214/1981, όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Αρμόδιοι για τον έλεγχο και επιβολή προστίμου

1. Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνη−
σης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστί−
μου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (οι οποίοι 
μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο 
ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντε−
ταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι 
του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου 
φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο 
οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, 
εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική 
προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού 
φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περι−
οχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια 
του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο 
οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή 
στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου 
(ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α΄ 33).

2. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του 
ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτόν Ελεγκτή 
Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει 
κατά τη διαπίστωση της παράβασης. Ειδικά για τους 
μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σι−
δηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν 
επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου 
στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μη−
χανήματα.
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Άρθρο 92

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η προθεσμία της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 παρατείνεται έως 30 Ιανουαρίου 2015 
για τους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.»

2. Στο άρθρο 59 του ν. 4277/2014 μετά τη φράση: «και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32» 
προστίθεται φράση ως εξής: «, 2366/1995 άρθρο 3».

Άρθρο 93
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ  ΒΟΡΙΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 70
16 Ιανουαρίου 2015

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της οικ.50786/3319/2−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) 
κ.u.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς 
μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδι−
κό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές 
τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γε−
νεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τρο−
ποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως την 
23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και 
του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετι−
κή ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014». ......... 1

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων 
και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρα−
τηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. ............. 2

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 71835/ΥΠΕ/5/00785/
Ε/Ν.3299/2004/15.12.2014 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ................. 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ8/443/60 (1)
 Τροποποίηση της. οικ.50786/3319/2−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) 

κ.u.α «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μετα−
φορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλι−
σμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές 
(ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρί−
ου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων της που τέθη−
καν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανο−
μένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε 
στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου δεύτερου του Ν. 2006/1992 (ΦΕΚ 11/Α΄/

1992) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς 

μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλι−
σμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) 
που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970»,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/2005),

γ) του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176/29.08.2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων».

δ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολι−
τισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

ε) της απόφασης με αριθμό 2821/23.10.2014 (ΦΕΚ Β' 
2893) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».

στ) της κ.υ.α. οικ.50786/3319/2−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) 
«Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές 
ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που 
θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς 
και των τροποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως 
την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και του 
διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα 
του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014».

2. Την αναφορά ECE/TRANS/WP.11/226 της 7ης Νοεμ−
βρίου 2012 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
του ΟΗΕ στο Annex Ι της οποίας περιλαμβάνονται οι 
τροποποιήσεις που αφορούν στα Παραρτήματα της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές 
ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που 
θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970.

3. Την ανάγκη τροποποίησης των Παραρτημάτων 1 και 
2 της υπ’ αριθμ. οικ. 50786/3319/2−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) 
κ.u.α., προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις 
που υιοθετήθηκαν με τα επίσημα έγγραφα ECE/TRANS/
WP. 11/226 (ANNEX Ι, σελ. 14) της 7ης Νοεμβρίου 2012 
της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ 
και τέθηκαν σε ισχύ βάσει της αναφοράς ECE/TRANS/
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Και στο ελληνικό κείμενο ως εξής:
«3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα πρότυπα 

θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην 
οποία ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ταξινομημένος ή 
καταχωρισμένος. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να εί−
ναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 
προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύει 
τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και να 
επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές ελέγχου. 
Ωστόσο, εάν η πινακίδα πιστοποίησης, όπως παρουσιά−
ζεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος, 
είναι επικολλημένη στον εξοπλισμό, η προαναφερόμενη 
πινακίδα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η πινακίδα πιστοποίησης 
δύναται να επικολλάται στον εξοπλισμό μόνο όταν είναι 
διαθέσιμο ένα έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Οι 
πινακίδες πιστοποίησης θα αφαιρούνται μόλις ο εξο−
πλισμός παύσει να είναι σύμφωνος στα πρότυπα που 
καθορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Στην περίπτωση μεταφοράς εξοπλισμού σε μια άλλη 
χώρα η οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, αυ−
τός πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, 
έτσι ώστε η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πρό−
κειται να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί ο εξοπλισμός 
να δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης:

α) σε όλες τις περιπτώσεις, η έκθεση ελέγχου − του 
ίδιου του εξοπλισμού ή στην περίπτωση εξοπλισμού 
παραγόμενου εν σειρά, του εξοπλισμού αναφοράς,

β) σε όλες τις περιπτώσεις, το πιστοποιητικό συμ−
μόρφωσης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας κατασκευής ή για εξοπλισμό σε χρήση, από την 
αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης του. Αυτό το 
πιστοποιητικό θεωρείται προσωρινό πιστοποιητικό που 
ισχύει, εάν είναι απαραίτητο, για τρεις μήνες,

γ) στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, 
οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πρέπει να 
πιστοποιούνται όπως αυτές εκδόθηκαν από τον κα−
τασκευαστή ή από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο 
(αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τα ίδια 
στοιχεία, όπως οι περιγραφικές σελίδες που αφορούν 
τον εξοπλισμό ο οποίος παρουσιάζεται στην έκθεση 
ελέγχου και να συντάσσονται σε τουλάχιστον μια από 
τις τρεις επίσημες γλώσσες).

Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται αφότου 
έχει χρησιμοποιηθεί, ο εξοπλισμός δύναται να υπόκειται 
σε οπτική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί η ταυτότητα 
του, προτού η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία 
πρόκειται να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί ο εξοπλι−
σμός, εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Για μια παρτίδα πανομοιότυπου σειριακά παραχθέ−
ντος μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) που έχει έναν 
εσωτερικό όγκο λιγότερο από 2 m3, μπορεί να εκδοθεί 
ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την παρτίδα από 
την αρμόδια αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αριθμοί 
προσδιορισμού όλου του μονωμένου εξοπλισμού ή ο 
πρώτος και ο τελευταίος αριθμός προσδιορισμού της 
σειράς, θα υποδεικνύονται στο πιστοποιητικό συμμόρ−
φωσης αντί του σειριακού αριθμού κάθε ατομικής μο−
νάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μονωμένος εξοπλι−
σμός που αναγράφεται σε αυτό το πιστοποιητικό θα 
εξοπλίζεται με μια πινακίδα βεβαίωσης συμμόρφωσης 
όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα 1, Παράρτημα 3 
Β που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

Στην περίπτωση μεταφοράς αυτού του μονωμένου 
εξοπλισμού (κιβώτια) σε μια άλλη χώρα η οποία είναι 
ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν τη Συμφωνία για 
να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί εκεί, η αρμόδια αρχή 
της χώρας της νέας ταξινόμησης ή καταχώρισης μπορεί 
να παράσχει ένα ατομικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
βασιζόμενο στο αρχικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
που έχει δημιουργηθεί για ολόκληρη την παρτίδα.»

2. Η πέμπτη παράγραφος του Προσαρτήματος 1 του 
Παραρτήματος 2 στο αγγλικό και ελληνικό κείμενο, δι−
αγράφεται.

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 655/60 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων 

και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).

3. Του Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο−
νομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 202).

4. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει (Α΄ 152).

5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», όπως ισχύει (Α΄ 153).

6. Της υπ’ αριθμ. 2821/29−10−2014 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου» (Β΄ 2893).

7. Της υπ’ αριθμ. οικ. 2534/5−11−2014 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» 
στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, 

user137
Διαγραφή

user137
Επισήμανση
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Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(ΥΠΥΜΕΔ)» (Β΄ 2994).

8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως ισχύει.

9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), όπως ισχύει.

10. Του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Τροπο−
ποίηση του Β.Δ. 465/1970 “Περί όρων και προϋποθέ−
σεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσί−
μων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν 
γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως 
εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α΄ 150) και του Π.Δ. 
1224/1981 “Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμέ−
νων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών” (Α΄ 
303) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 509/1984 (Α΄ 181), 
το Π.Δ. 143/1989 “Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με 
όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουρ−
γίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης 
εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α΄ 69), το Π.Δ. 401/1993 
(Α΄ 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α΄ 56) «τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση 
διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (Α΄ 163)», όπως εκάστοτε 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Όροι και 
προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατη−
ρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως εκάστοτε 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Της υπ’ αριθμ. οικ. 13935/930/18−3−2014 απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων δι−
ανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών 
πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπι−
εσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων 
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 674).

13. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του αρθρ. 52 του 
Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση − συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων 

Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κάτωθι ανα−
φερόμενες διατάξεις που αφορούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Πα−
ροχής Καυσίμων και Ενέργειας:

1. Στο τέλος του άρθρου 28 του υπ’ αριθμ. 595/1984 
Π.Δ., όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα−
στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για 

τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλονται 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 26 του πα−
ρόντος, οπότε χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας 
μετά των υφισταμένων τροποποιήσεων.».

2. Στο άρθρο 6 του Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ Α΄ 303) όπως 
ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής: 

«18. Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο οικόπεδο λειτουργεί 
άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου 
Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 
7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με 
εξαίρεση αμιγές πρατήριο υγραερίου (LPG), ή αμιγές 
πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτό 
πρατήριο υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου 
του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανομένου 
μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο 
κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6) μέτρων από το άκρο 
της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή 
ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας 
κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη 
επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυ−
σίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις 
των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό 
(ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο 
ανάπτυξής της. 

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, 
υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μετα−
φορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του 
λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία 
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύ−
θυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η 
οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό 
όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας, 
που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντί−
γραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οι−
κοπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται 
και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της 
υπόψη διάταξης, μέσω της κατασκευής εσωτερικής δι−
όδου επικοινωνίας τους. 

Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέ−
ον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής 
διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η ορι−
ζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή 
που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής 
της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οι−
κόπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. 

Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται 
και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της 
εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και 
κατά πλάτος τομές αυτής.

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα 
προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχει−
ρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο 
οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για 
τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των 
ακινήτων τους.
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δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η 
οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφο−
ριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμο−
ρης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις 
διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης 
και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή 
ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος 
της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην 
προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο 
υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή 
αντιστρόφως. 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρ−
χής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουρ−
γεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών 
καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου 
επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το οικόπεδο του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βε−
βαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, 
αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για 
την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λει−
τουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών 
καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης. 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρε−
σία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική 
έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι 
πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις. 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης 
αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λει−
τουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συ−
μπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών 
του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από: 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο ανα−
γράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποι−
ητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημε−
ρομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία 
που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του 
πρατηρίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου 
κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που 
επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμο−
ρης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα 
εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ. 
1224/1981 Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει. 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της τυχόν υπάρχουσας 
περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οι−
κεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια 
δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1στ του άρθρου 5 του 
Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ Α΄ 150), όπως ισχύει, προστίθεται νέο 
εδάφιο, ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών 
καυσίμων, όπου σε όμορο γήπεδο λειτουργεί άλλη επι−
χειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής 
Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 

114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγή πρα−
τήρια υγραερίου (LPG), ή αμιγή πρατήρια πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) 
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η 
επικοινωνία του γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, 
τούτου επιτυγχανομένου μέσω της μερικής κατάργησης 
της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6) 
μέτρων από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, ή κατ’ 
εξαίρεση και σε άλλη θέση αν από την όλη διάταξη του 
περιβάλλοντος χώρου αντικειμενικά αυτό είναι ανέφι−
κτο, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης 
εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδια−
γραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε 
η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λει−
τουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις 
υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με 
την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή εί−
σοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. 

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, 
υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μετα−
φορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του 
λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία 
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύ−
θυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η 
οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό 
όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας 
που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντί−
γραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του 
γηπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζε−
ται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση 
της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής 
διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιά−
γραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας 
της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των 
παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθε−
τηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη 
του πρατηρίου επιχείρηση στο γήπεδο του πρατηρίου 
ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα 
απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης 
κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως 
μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα 
προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχει−
ρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο 
γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για 
τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των 
ακινήτων τους.

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η 
οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφο−
ριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμο−
ρης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις 
διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης 
και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή 
ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος 
της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην 
προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο 
υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή 
και αντιστρόφως. 
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ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρ−
χής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουρ−
γεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών 
καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου 
επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το γήπεδο του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική 
Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριό−
τητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί 
για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό 
λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών 
καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης. 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρε−
σία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική 
έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι 
πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις. 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης 
αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λει−
τουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συ−
μπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών 
του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από: 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο ανα−
γράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποι−
ητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημε−
ρομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία 
που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του 
πρατηρίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου 
κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που 
επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λει−
τουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμο−
ρης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα 
εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ. 
465/1970 Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύει. 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περί−
φραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία 
Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια 
δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του 
Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α΄ 218), όπως ισχύει, προστίθεται νέο 
εδάφιο, ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς 
υγραερίου πρατηρίου, όπου σε όμορο οικόπεδο ή γή−
πεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, 
πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της 
παραγράφου 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως 
ισχύει, επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου ή γηπέ−
δου του με αυτό του πρατηρίου, διαμέσου της μερικής 
κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί 
μήκους είτε έξι (6) μέτρων από το προς την έμπροσθεν 
αυτών οδό (ή οδούς) όριο των οικοπέδων ή γηπέδων 
τους, είτε από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για 
τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτε−
ρικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανω−
τέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το μικτό ή 
αμιγές υγραερίου πρατήριο να έχουν, είτε τις υφιστά−
μενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την 

έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο 
και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Στη περίπτωση 
αυτή υποβάλλεται, στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αίτηση του εκμεταλλευτή 
του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, η οποία 
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύ−
θυνου κατά το νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η 
οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό 
όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας 
που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης και επιπλέον, πε−
ριγράφει τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσθετα αναγκαία 
πυροσβεστικά μέτρα για την ανίχνευση του υγραερίου 
(LPG) στο κοινό όριο της όμορης του πρατηρίου ιδιο−
κτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης: 

1. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευ−
σης, επάνω από τον διανομέα του υγραερίου, αποτε−
λούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και γενικό 
πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος θα διαβιβάζει αυτόμα−
τα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς στον πλησιέστερο 
πυροσβεστικό σταθμό και θα ενεργοποιεί το σύστημα 
κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα θα εγκρίνεται από την 
αρμόδια οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία κατόπιν υπο−
βολής σχετικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.

2. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς, 
τοπικής εφαρμογής, κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, 
επάνω από τον διανομέα υγραερίου, το οποίο θα λει−
τουργεί αυτόματα και χειροκίνητα.

3. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
μείγματος υγραερίου (τοποθέτηση ανιχνευτών υγραε−
ρίου − LPG), στο άνοιγμα επικοινωνίας μεταξύ του πρα−
τηρίου και του όμορου αυτού οικοπέδου ή γηπέδων σε 
κατάλληλα προστατευμένα σημεία δεξιά−αριστερά του 
ανοίγματος (σύνολο δύο (2) ανιχνευτές). Τοποθετούνται 
εκατέρωθεν του ανοίγματος σε δύο (2) μόνιμους μεταλ−
λικούς πασσάλους (πακτωμένους), κυκλικής ή τετραγω−
νικής διατομής βαμμένους κίτρινο−μαύρο, για λόγους 
στήριξης αλλά και με σκοπό τη προστασία τους. Το σύ−
στημα των επιπρόσθετων ανιχνευτών θα διασυνδέεται 
και θα ενεργοποιεί το υπάρχον σύστημα ασφαλείας του 
υγραερίου και πιο συγκεκριμένα, οι υπόψη ανιχνευτές 
συνδέονται στον πίνακα ανίχνευσης διαρροών εκρηκτι−
κών μιγμάτων της εγκατάστασης του υγραερίου.

Οι προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι οι ακό−
λουθες:

Α. Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
− Τάση τροφοδοσίας 12−24 VDC
− Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 30 mΑ
− Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 30 mΑ
− Ευαισθησία 5 Βαθμοί Κελσίου ανά λεπτό
− Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία −20° C ως και 70° C 

και υγρασία μικρότερη από 95%
− Έκταση κάλυψης 25−30 τ.μ.
Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 °C δίνουν 

εντολή για κατάσβεση. Τοποθετούνται σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 15 εκατοστών από τοίχο. 

Β. Ανιχνευτές υγραερίου
− Τάση τροφοδοσίας 12−24 V
− Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 200 mΑ
− Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 220 mΑ
− Ευαισθησία: 10% υγραερίου κατ’ όγκον
− Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία −20° C ως και 70° C 

και υγρασία μικρότερη από 95%
− Έκταση κάλυψης 25−30 τ.μ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 725

4. Τοποθέτηση δύο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 
χλγ. (Ρa 6), εκατέρωθεν του ανοίγματος επικοινωνίας 
μεταξύ του πρατηρίου και της όμορης αυτού επιχείρη−
σης που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της οικείας πυροσβεστι−
κής υπηρεσίας και η επιβολή πρόσθετων μέτρων, πέραν 
των ανωτέρω αναφερομένων τεσσάρων (4) πρόσθετων 
αναγκαίων πυροσβεστικών μέτρων, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις αρμοδιότητάς της, κατά τη χορήγηση 
του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντί−
γραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του 
οικοπέδου ή γηπέδου του μικτού ή αμιγώς υγραερίου 
πρατηρίου απεικονίζεται και το όμορο αυτού οικόπεδο 
ή γήπεδο και ειδικότερα αυτό το οποίο κάνει χρήση της 
υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διό−
δου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα 
θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάρα−
ξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω 
οικοπέδων ή γηπέδων και η οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθε−
τηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη 
του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο ή γήπεδο του 
πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχε−
διάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, 
κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοι−
νωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προ−
κύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρημα−
τικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικό−
πεδο ή γήπεδο με αυτό του μικτού ή αμιγώς υγραερίου 
πρατηρίου, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου 
επικοινωνίας των οικοπέδων ή γηπέδων τους.

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η 
οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφο−
ριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση 
λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου 
και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να 
ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμ−
βάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκα−
τάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και 
ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από 
το πρατήριο προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και 
αντιστρόφως. 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρ−
χής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουρ−
γεί σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο με αυτό του πρατηρίου, 
για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας 
των οικοπέδων ή γηπέδων τους, με το οικόπεδο ή γή−
πεδο του πρατηρίου ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση 
της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής, 
στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανω−
τέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική 
σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων 
και της όμορης αυτού επιχείρησης. 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρε−
σία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική 
έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι 
πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, χορηγεί−
ται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του μικτού ή αμιγώς 
υγραερίου πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύ−
νολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή 
αίτησης που θα συνοδεύεται από: 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο ανα−
γράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποι−
ητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημε−
ρομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία 
που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του 
πρατηρίου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου 
κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που 
επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της 
εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λει−
τουργούντος και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτε−
λέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα 
και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της πα−
ρούσας και του υπ’ αριθμ. 595/1984 Προεδρικού Διατάγ−
ματος, όπως ισχύει. 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας πε−
ρίφραξης του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, 
από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης η οποία είχε εκδώσει 
την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του 
πρατηρίου.».

5. Στη περίπτωση, καθ’ οιονδήποτε χρόνο ιδρυθέντος/
λειτουργούντος Πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και 
Ενέργειας, εμπίπτοντος στην έννοια της παραγράφου 7 
εδάφιο α’ του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, 
όπου κατά το στάδιο της καθ’ οιονδήποτε χρόνο εκδό−
σεως της άδειας ίδρυσης ή/και της άδειας λειτουργίας 
του, έλαβε χώρα παράλειψη ή λανθασμένη εκτίμηση 
της, αδειοδοτούσας αυτό, Υπηρεσίας, αναφορικά με 
τις κείμενες, τη περίοδο εκείνη, σχετικές αδειοδοτι−
κές διατάξεις, όρους ή/και προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας του και εν συνεχεία, οι ανωτέρω διατά−
ξεις, όροι ή/και προϋποθέσεις, ήρθησαν νομοθετικώς, 
εν όλω ή εν μέρει, έτσι ώστε κατά το χρόνο έκδοσης 
της παρούσας διάταξης ή κατά τον χρόνο διενέργειας 
αυτοψίας του οικείου Πρατηρίου από την αρμόδια προς 
τούτο Υπηρεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης 
και λειτουργίας του υπόψη πρατηρίου να πληρούν και 
τηρούν τις σχετικές κατά τον οικείο ανωτέρω χρόνο 
κείμενες διατάξεις, δεν ανακαλούνται οι χορηγηθείσες 
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του. Επιπλέον, οι χο−
ρηγηθείσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίων 
Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που εμπίπτουν στην 
έννοια της παραγράφου 7 εδάφιο α’ του άρθρου 114 του 
Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, που έχουν τυχόν ανακληθεί 
για τον ως άνω λόγο, επαναφέρονται σε ισχύ.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην αριθ. 71835/ΥΠΕ/5/00785/Ε/Ν.3299/2004/15.12.2014 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3507/τ. Β΄/29.12.2014, 
στη σελίδα 40529, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: «ALXEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...» 
στο ορθό: «ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...»

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000701601150008*
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Διαγραφή



 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-
γίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυ-
σίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης 
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσί-
μων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/EE)

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν 
προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προ-
κειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέ-
λαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να 
περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα 
των μεταφορών.

Με το παρόν Κεφάλαιο ορίζονται ελάχιστες προδια-
γραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυ-
σίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης 
των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδια-
σμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου. 
Τέλος, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την επα-
ναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού και προδιαγραφές 
για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση 
των χρηστών.

Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου του παρόντος νόμου, 
νοούνται ως:

1. «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές 
ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υπο-
κατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό 
εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότη-
τα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από 
τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων:

- η ηλεκτρική ενέργεια,
- το υδρογόνο,
- τα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο θ΄ 

της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο με τη παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4062/2012
(Α΄ 70), που αντικατέστησε την παρ. 16 του άρθρου 3 
του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230) και εξειδικεύονται στην παρ. 
8 του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 129),

- τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
- το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιο-

μεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο 
- CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυ-
σικό αέριο - LNG) και,

- το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο - LPG),
2. «ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο)»: μηχανοκίνητο όχημα εξο-

πλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο 
περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, 
βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας 
με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης 
ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτε-
ρικά,

3. «σημείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτί-
σει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει 
την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά,

4. «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο 
επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού 
σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειομέ-
νων των μηχανημάτων με ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 14
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης
πρατηρίου υγρών καυσίμων

Το άρθρο 17 του Π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο 
17 του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υγρών καυσίμων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα 
αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα 
σε αυτήν, τα εξής:

α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περί-
πτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση 
μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσε-
ρα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μη-
χανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς 
πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων 
από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες 
του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο 
(ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο 
ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, 
η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο 
για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή δόμησης 
και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, η θέση 
του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων των 
εξαερώσεων των δεξαμενών, τα πλάτη των οδών (πεζο-
δρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), 
καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας 
μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης, τα είδη 
των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και 
στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Επί του 
τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί 
αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει 
απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρα-
τήριο υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών 
αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνο-
νται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που 
χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσί-
μων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη 
των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγη-
σης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

γα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-
πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τε-
λεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013 (Α΄183), όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οι-
κοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών 
καυσίμων.

γβ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω-
πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικά-
στηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσω-
πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για 
νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα 
και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθη-
κε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία 
καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 
2013 (Α΄183), όπως ισχύει,

ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση 
πρατηρίου υγρών καυσίμων.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, με το εξής 
περιεχόμενο:

«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατή-
ριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται 
η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.

ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 
1224/1981 ή του Β.δ. 465/1970 (κατά περίπτωση), όπως 
ισχύουν.

iii) Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλι-
σμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών 
καυσίμων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών 
εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συ-
ντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατη-
ρίου, η υπ’ αριθ. [αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης 
- υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλο-
φοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).»

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών 
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπό-
θεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και 
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του 
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε 
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.

ε) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύν-
δεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα 
με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτη-
ση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του 
γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των 
δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την 
οδό ή τις οδούς. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης 
τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία 
του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των 
οχημάτων, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής 
τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας 
έκτασης του πρατηρίου.

στ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστά-
σεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα 
ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο 
απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε 
να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυ-
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τόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: 
Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σω-
ληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρω-
σης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, 
ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, 
ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής 
ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

ζ) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο 
αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών 
κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα 
σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι 
(1:20). Ειδικά, τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:

ζα) Κάτοψη – Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλ-
λων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια 
δόμησης.

ζβ) Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοπο-
θέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται 
για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμε-
νές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με 
γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλι-
σμένου σκυροδέματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που 
συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές 
προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα 
υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περι-
βάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.

ζγ) Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου ή πε-
τρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις 
της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές 
διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή 
για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και 
σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς και 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

ζδ) Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των 
ογκομετρητών.

ζε) Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαμενή. Το σχέ-
διο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και τον τρόπο 
κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. 
Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου πρέπει 
να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλ-
λέκτη του πλυντηρίου.

ζστ) Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
διαστάσεις των μηχανημάτων, τον τρόπο έδρασης και 
ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρ-
φωση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, 
κανονισμούς και διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημά-
των της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

ζζ) Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμ-
βάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και 
υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.

ζη) Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις δια-
στάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική 
και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. Στο φάκελο της Τεχνικής 
Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβά-
νονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά 
που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία 
97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

ζθ) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυ-
σίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη 

θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του 
όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον 
τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).

η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο 
μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντί-
γραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την 
όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστά-
σεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, 
τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι 
τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και 
λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά 
πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετή-
θηκαν και εγκαταστάθηκαν.

θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2036).

ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατα-
τίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κα-
τατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία 
ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επι-
στομίων.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων 
ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Εφόσον πληρού-
νται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν 
χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών 
καυσίμων και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνω-
στοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε 
έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης 
εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην πε-
ρίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων 
ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να 
εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος 
θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του 
πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, 
ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιω-
πηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση 
από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω 
προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτω-
μα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, 
το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού 
αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση 
σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει 
όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Εγκαταστά-
σεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.

3. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει 
και πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του 
ισχύουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις.
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4. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται 
υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και 
του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λε-
πτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές 
εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων 
σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για 
τη χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δό-
μησης και στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της 
οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου 
υγρών καυσίμων.

6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και 
μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέπο-
ντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες 
κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δο-
θεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολο-
κλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας 
ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως 
νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν 
την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτού-
ντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α΄, γ΄, δ΄ και 
ι΄ της παραγράρου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας 
βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια 
ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα που συνέτρεχαν 
οι λόγοι ανωτέρας βίας.»

Άρθρο 15
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων

Το άρθρο 18 του Π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο 
18 του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρί-
ου υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα 
αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης 
αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή 
επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν:

α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο 
έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυ-
σίμων.

β) Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζο-
δρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά πε-
ρίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού 
ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, 
συνοδευόμενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη 
απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο των 
οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρα-
τήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς.

γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγεί-
ται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

δ) Άδεια δόμησης.
ε) Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα 

ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-
1617/2010 (Β΄ 1980), όπως ισχύει.

στ) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Φ2-1617/2010 (Β΄1980), όπως ισχύει.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήμα-
τος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχα-
νικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση 40534/ 4859/2013 (Β΄2041), όπως ισχύει, που 
υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασί-
μων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέ-
ρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών 
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπό-
θεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και 
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του 
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε 
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.

η) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλι-
ών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και 
του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

θ) Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δε-
ξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών 
μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη και τις ισχύουσες 
διατάξεις.

ι) Βεβαίωση εταιρίας ύδρευσης- αποχέτευσης, στην 
περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της 
εταιρίας ύδρευσης-αποχέτευσης και στον χώρο του πρα-
τηρίου υπάρχει πλυντήριο.

ια) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους 
για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει.

ιβ) Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης, στην περίπτωση 
χρήσης τέτοιας, που να τεκμηριώνει την ανθεκτικότητά 
της σε πετρελαιοειδή.

ιγ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, των υπεύ-
θυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέ-
λεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται 
τα εξής:

«i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πλη-
ρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 1224/ 
1981 ή του Β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 
και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμ-
μόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και 
ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των 
οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, 
συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.

iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρα-
τηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την με-
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λέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές 
εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας 
δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα 
και κανονισμούς.

iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, 
που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατη-
ρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά 
πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγε-
λίας ασκήσεως επαγγέλματος.»

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών 
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπό-
θεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και 
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του 
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε 
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.

ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευ-
θύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που 
διαθέτει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος 
υπευθύνου λειτουργίας.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων 
ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και 
έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητι-
κών της παραγραφου 1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποί-
ησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου 
χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία 
απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημε-
ρώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους 
σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρρι-
ψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 
Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) 
εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων 
εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται 
εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση 
που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, 
παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει 
ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρεί-
ται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του 
πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, 
ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιω-
πηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση 
από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω 
προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτω-
μα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, 
το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού 
αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση 
σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει 
όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Εγκαταστά-
σεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου 

Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.

3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, στο οποίο έχει χο-
ρηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του 
σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουρ-
γίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την 
αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των δικαιολογητι-
κών της παραγράφου 1, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται 
παράβολο τριάντα (30) ευρώ Επιπρόσθετα κατατίθεται 
παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανο-
μέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

βα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-
πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε 
τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013, όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οι-
κοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών 
καυσίμων,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με 
τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν 
την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία 
αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου 
και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω-
πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-
λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς 
συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για 
νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος 
και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο 
το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία 
καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 
2013, όπως ισχύει,

ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκ-
μετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία 
πρατηρίου υγρών καυσίμων,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με 
τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν 
την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία 
αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου 
και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

4. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης 
γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα 
σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργί-
ας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της 
εγκατάστασης του πρατηρίου, ή γίνεται επέκταση με 
εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του 
παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβλη-
θούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση 
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δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση πε-
ριγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων 
μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει 
χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χο-
ρηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, 
πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει 
το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, 
εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαι-
ολογητικά της παραγράρου 1. Στην υπεύθυνη δήλωση 
της παραγράφου 1 εδάφιο ιγ΄ δηλώνεται συμφωνία με 
τους όρους της έγκρισης μεταβολών και όχι της άδειας 
ίδρυσης.

Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας 
πρατηρίου λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισρο-
ών-εκροών, ο έλεγχος περιλαμβάνει μόνο τα δικαιολο-
γητικά και σχεδιαγράμματα, που μεταβάλλονται λόγω 
τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών.

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι 
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρί-
ου, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς 
κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή δια-
φοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμ-
βου σε μικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, 
απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των 
αναφερομένων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
185 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), δύναται η αδειοδοτούσα 
αρχή να απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέ-
χιση της λειτουργίας του πρατηρίου, με ειδικά αιτιολο-
γημένη απόφασή της.

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν δι-
απιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί 
προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή 
οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής 
που τη χορήγησε.

7. Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του 
πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το 
Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω 
διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

8. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτο-
χος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια 
υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση 
της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται 
νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φα-
κέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό.

Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση 
αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογη-
τικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λει-
τουργεί πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε 
από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολο-

γητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται 
οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά 
άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της 
άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων 
διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες δι-
ατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που 
χρησιμοποιούνται στο πρατήριο καυσίμων.»

Άρθρο 16
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Το άρθρο 19 του Π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο 
20 του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκ-
μετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λει-
τουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαι-
ούχου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περί-
πτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση 
μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

β1) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-
πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε 
τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε 
πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013, όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του 
πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με 
τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν 
την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις 
εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των 
δεξαμενών.

β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω-
πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-
λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς 
συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για 
νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος 
και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο 
το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία 
καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 
2013, όπως ισχύει,

ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης του πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με 
τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν 
την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις 
εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των 
δεξαμενών.

γ) Παράβολα. Για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουρ-
γίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρό-
σθετα κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε 
αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των 
επιστομίων.
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δ) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την 
παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Φ2-1617/2010 (Β΄1980), καθώς και την αντιστοίχιση 
αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των 
δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

ε) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλος 
σύμφωνα με το εδάφιο κ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του 
παρόντος.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστή-
ματος εισροών-εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με 
το εδάφιο ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος.

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών 
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η 
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπό-
θεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και 
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του 
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε 
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.

ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).

η) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύ-
νου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο 
που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγ-
γέλματος υπευθύνου λειτουργίας.

Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην 
αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητι-
κών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογη-
τικών από τον φάκελο του πρατηρίου:

i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασί-

μων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση 
και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμε-
νων από τον αιτούντα και μη).

Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα 
από την αδειοδοτούσα αρχή, πρέπει να είναι σε ισχύ. Επι-
πρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε 
μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από 
την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυ-
τήν από άλλη ελεγκτική αρχή.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση 
του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενη-
μερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς 
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του 
καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέ-
ρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια 
υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισρο-
ών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων.

Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των 
δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι 

πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια 
λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά 
το πέρας των δεκαπέντε(15) εργασίμων ημερών, απαι-
τηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η 
άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. 
Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα 
Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο εν-
διαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει 
την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο 
περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση 
της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει 
σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω 
προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτω-
μα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, 
το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού 
αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση 
σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει 
όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Εγκαταστά-
σεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοι-
νοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό 
Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς 
και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του 
συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές 
πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός δια-
στήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει, 
να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστο-
ποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν 
το προσκομίσει, η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.

3. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα-
στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για 
τη μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος.»

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης άδειας
ίδρυσης πρατηρίου
υγραερίου ή μικτού πρατηρίου

Το άρθρο 25 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου ή 
μικτού πρατηρίου υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα 
αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση 
αυτής τα εξής:

α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην πε-
ρίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτη-

Sony
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5. Μέχρι τη λειτουργία του Μητρώου, θα τηρείται ψη-
φιακό Μητρώο πρατηρίων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, 
η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, εντός διμή-
νου και στη συνέχεια, ανά μήνα, τη Διεύθυνση Ελέγχου 
Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, προκειμένου αυτό να τηρεί το συνολικό ψηφιακό 
Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις διατάξεων
εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του Β.δ. 465/
1970 (Α΄ 150) και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
10 του Π.δ. 1224/1981(Α΄ 303) αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές πετρε-
λαίου ή και για τις δεξαμενές βενζίνης πρατηρίων, κατα-
σκευάζονται από σωληνώσεις μεταλλικές γαλβανισμένες 
ενισχυμένου τύπου ή μόνο για το υπόγειο τμήμα πλαστι-
κές από υλικό που δεν αλλοιώνεται στα πετρελαιοειδή, 
διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης της μιάμισης ίντσας (1 ½’’) 
και μέσω κατακόρυφου σωλήνα, καταλήγουν σε δύο ειδι-
κά εξαρτήματα (καπελάκια), με ή χωρίς βαλβίδα ανάλογα 
του τρόπου κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται αδυνα-
μία ανάμιξης των προϊόντων. Οι κατακόρυφοι σωλήνες 
στηρίζονται αδιακρίτως σε εξωτερικό τοίχο κτιρίου ή 
σε υποστύλωμα στεγάστρου ή σε άλλη ειδική σταθερή 
κατασκευή, μεταλλική, από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό, 
η οποία αποτρέπει τη δημιουργία παραμόρφωσης. Η 
απαγωγή των ατμών από τα στόμια εξαέρωσης πρέπει 
να ελέγχεται οπτικά καθημερινά ότι είναι ελεύθερη. Τα 
ειδικά εξαρτήματα (βαλβίδες εξαερισμού πίεσης-υποπί-
εσης, pressure relief valve) των δεξαμενών των υγρών 
καυσίμων που συμμετέχουν στο σύστημα ανάκτησης 
ατμών, είναι κατά ελάχιστο δύο (2) ανά πρατήριο υγρών 
καυσίμων, έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το σωλήνα εξα-
ερισμού και ανοίγουν πλήρως σε υποπίεση 2 mbar και 
υπερπίεση 35mbar. Διαθέτουν υποχρεωτικά φλογοπα-
γίδα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 16852 ή άλλο ισο-
δύναμο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο. Ελέγχονται σε 
ετήσια βάση για την ορθότητα της λειτουργίας τους και 
συμπληρώνεται ειδικό έντυπο ελέγχου που φυλάσσεται 
στο χώρο του πρατηρίου.»

Άρθρο 23
Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων
και υγραερίου

1. Στο άρθρο 13 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθε-
ται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Σε μικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση μι-
κτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία 
μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και 
υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτη-
σης. Ο μικτός διανομέας υγραερίου και υγρών καυσίμων, 
εντός του ενιαίου εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματός 
του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό διανομής υγραερίου 

και εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι 
απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επι-
μέρους εξοπλισμό, εξακολουθούν να ισχύουν και για 
τον ενιαίο διανομέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής 
προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και να διαθέτει 
Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.

Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού 
διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων δεν συνιστά 
χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το εδάφιο γγ΄, 
της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1, για την τήρηση των 
αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.δ. 595/
1984 (Α΄ 218) καταργείται.

Άρθρο 24
Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής
καυσίμου και ενέργειας

1. Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργει-
ας ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας ο εκμεταλλευτής 
του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από 
αυτόν.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου 
λειτουργίας είναι οι εξής:

(α) Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και 
ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και των 
οχημάτων με, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια καύσι-
μα ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό αυτών, 
αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου 
και την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης και 
πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων.

(γ) Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντή-
ρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την ασφαλή 
λειτουργία τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

(δ) Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του 
πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης 
των υπό στοιχεία α΄ και β΄ αρμοδιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις για τον ορισμό του υπευθύνου λει-
τουργίας, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεών του, η 
επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποι-
ημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται κατά περίπτωση για 
πρατήριο υγρών ή/ και αέριων καυσίμων ή μικτό με 
απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δη-
μοσιεύεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης του παρόντος.

2. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος και μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής 
απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, στην περί-
πτωση πρατηρίου υγρών ή αέριων καυσίμων ή μικτού 
πρατηρίου, υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο εκμεταλ-
λευτής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εφόσον έχει 
εμπειρία ενός (1) έτους στη λειτουργία αντιστοίχου πρα-
τηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα εξής:

Sony
Cross-Out

Sony
Cross-Out

Sony
Cross-Out



 T  9655Τεύχος Α’ 222/30.11.2016

(α) Στην περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων για 
το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία ενός 
(1) έτους καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων ασκεί το φυσικό πρόσωπο που ορί-
ζεται από τον εκμεταλλευτή, εφόσον είναι Πτυχιούχος 
Α.Ε.Ι. Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. 
Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή 
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή διαθέτει εμπειρία ενός 
(1) έτους στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων.

(β) Στην περίπτωση πρατηρίου αερίων καυσίμων ή 
μικτού πρατηρίου για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν 
διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους, το οριζόμενο από 
τον εκμεταλλευτή φυσικό πρόσωπο εκτός της ετήσιας 
εμπειρίας πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο 
από οποιονδήποτε φορέα για την ασφαλή λειτουργία 
πρατηρίου αερίων καυσίμων. Δεν απαιτείται παρακολού-
θηση σεμιναρίου ούτε ετήσια εμπειρία, όταν το φυσικό 
πρόσωπο είναι τεχνίτης αερίων καυσίμων ή Πτυχιούχος 
Α.Ε.Ι. Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. 
Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή 
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.

3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 15 του Π.δ. 1224/
1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, η παρ. 4 του άρθρου 15 
του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύει, η παρ. 11 του 
άρθρου 22 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, το 
άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 13935/930/2014 
(Β΄ 674), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 25
Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και
αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών
καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων
με αντλίες υγρών καυσίμων
σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3897/
2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι 
σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι 
με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια 
κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες 
χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2801/
2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά 
που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυ-
τών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, δύ-
νανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ’ αόριστον 
μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2017, εφόσον, μετά από σχετική 
αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν μέχρι και τη 10η Δε-
κεμβρίου 2017, την εφαρμογή και εγκατάσταση ειδικών 
μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς 
λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις 
κατωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄:

α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος ανά-
κτησης ατμών stage II, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 
21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1439), 
όπως ισχύει.

β) Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης 
υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε 
σχετική, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη, μελέτη από 
τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει 
και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να 
εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατη-
ρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων: i) στον 
ισόγειο χώρο του, ii) εντός των φρεατίων των αντλιών 
– διανομέων υγρών καυσίμων, iii) στο χώρο των φρεα-
τίων δεξαμενών καυσίμων, iv) στο χώρο στάθμευσης 
του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου 
ή του σταθμού και v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των 
υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον 
το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.

Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις πα-
ραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται με αυτόματη 
διαδικασία τα εξής:

i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον 
χώρο των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων 
(emergency shut down).

ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού.
iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιε-

κρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN60079-29-1 
και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή 
λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφω-
να με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, 
τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και 
για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέ-
πει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκει-
μένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπρο-
σθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία 
περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με 
την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και 
η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.

γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από 
αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή 
του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων.

Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντι-
εκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλε-
κτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις 
των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές 
περιοχές περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου 
του πρατηρίου ή του σταθμού. Ειδικότερα, εντός των 
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρη-
κτικότητας, δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιμη 
ύλη εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για τη 
λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο ή 
το σταθμό αυτοκινήτων.

Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η 
προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας 
του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του 
πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιε-
κρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται 
η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω 
σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
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