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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 
3 Μαρτίου 2000 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡlθ. 2801 

ΡυθμΙσεις θεμάτων αρμοδι6τητας του ΥΠΟUΡΥε{ου Μετα
φορών και Επικοινωνιών και άλλες διατcίξεις. 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΤΗΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΙ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

1. Ορισμοί 

Άρθρο 1 
Κεραίες 

Α. Σταθμός: 'Ε'Ιας ή r.ε;JισσόΤεΩΟΙ πομποί ή δέκτες 
ή σuvδυασμός πομπών και δεκτών με-:-ά των πρόσθετων 

συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε οcισμένη θέση για 
τη διε~αγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας 
ρccιοεπικcινωνi::lς ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονο
i.!ίcς. Κάθε cϊΩθμός χαcακτηρίζε.αι από το είδος της 
υπηρεσίας στην οποία ΣUμμείέXει και από το αν είναι 

μόνιμος ή προσωρινός. 

8. Πάρκο κε;Jαιών: Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου 
crnTptncraL η δημιουργία και εγκατά:;ταση κατασκευών 
κεραιών. 

Γ. ΔιαχειρισπΊς πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιω
ϊικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συ
ντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου 

κεραιών. 
Δ. Κατασκευή κεραίας: ΤΟ σύCΤΗμα των κεραιών 

εκπομπής και λήψης ραοιοσημάτων μετά των κατα
σκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και nαρελκομένων. 
ία παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεω
ρούνται επ'ίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της 
κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωησμός 

ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. 

2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά 

Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά. 
που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλε
κτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησψοποιείται ως μέρος 
ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλ.εό
ραC;Ης, απαιτείται άδεια. η οποία χορηγείται από το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υ
ποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: 

α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. 

β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων. πρεσβειών, 
διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών. οι ο-

ποίες πzoLβάλλoνTαι από κτίρια ή το φυσικό- έδαφος 
ίσου ή μεγαλύτερου ύψους. βρίσκονται σ.ο εσωτερικό 
πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν πρcκύmει ότι ε
πηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια πις αεροπλοίας και 

εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγKΡΙCΗ ραδιοσυ
χ'/οτητων εκπομΓϊής ή και λήψης. 

γ) Οι κατασκευές κεοαιών που χρησιυοποιούνται από 
7ην Υπηρεσία ΠοΛιτικής Αεροπορίας εί.ς: γιο την αε

cοναυηκή ραδιοπλοτΊγηση είτε για επικcινωνίες και ε

Φόσ:ον έχει χορηγηθεί !:KXώρηCΗ ή έ'(K~ΙCΗ ραδιοσυ
χνοτη7ων εκπομr.:';ς ή και λήψης. 

δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βcσης ειδικών 
σcCιοδικϊύων. εφόσον rιληρούv αθΡOΙCί1Kά τις παρα

κΟίω προύπ06έ:::;ε:ς: 

ίααί '::χουν σε ισχύ αοεια λειτουργίας σύμφωνα με 
τις κείμενες δια7aΕ:εις, στην οποία περιλαuβό.νεται πε

ριγραφή της κα7cσκευής κεραίας και εγκαθίσΤαται στο 

Κίίριο που αναγράφι:ται στην άδεια. 
(ββ) Το υψηλό,ερο σημείο της καίασκευής κεραίας 

δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση 
της. 

(γγ) Η κεραία απέχι:ι σε οριζόντια προβολή τουλά
χιστον τέσσερα (4) μέίρα από το περίγραμμα του 

οικοπέδου. 
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάCΗς CB για ης 

πεΡΙΠίώσεις που επιτρέπεται. εφόσον πληρούν αθροι
στικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχυουν 
άδειες εγκaτάστamις και λειτουργίας σύμφωνα με τις 
κείμενες διαΤάξεις. 

(ββ) Το υψηλότεοο σημείο της κατασκευής κεραίας 
δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση 
της. 

σι) ΟΙ κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται 
για χρήση εντός των κηρίων. 

ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται 
για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας 
(π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων. 
συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.). 

η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που 
προορίζονται για το ευρύ κοινό. 

w 
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χείρισης των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετα
τροπέων (Κ.Μ.) των αυτοκινήτων. 

2. Απενεργοποιημένος χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός 
μετατροπέας ενός αυτοκινήτου, του οποίου τα λοιπά 

συστήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά, όταν 

δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκπεμπόμενους ρύ
πους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα 
όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία "περί μέτρη
σης καυσαερίων" για την κατά περίmωση κατηγορία 

αυτοκινήτου. 

3. Αλλαγή του Κ.Μ. ενός αυτοκινήτου είναι η αντι
κατάστασή του με άλλον καινουργή, του οποίου ο τύπος 

είναι εγκεκριμένος για το υπόψη αυτοκίνητο, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή τον Κανονισμό 103 της Οικονομικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη του ο.Η.Ε., είτε ως "αρχικός καταλυτικός 
μετατροπέας" είτε ως "καταλυτικός μετατροπέας αντι
κατάστασης" . 

4. Η αλλαγή των απενεργοποιημένων Κ.Μ. των αυ
τοκινήτων αντιρρυπαντική ς τεχνολογίας, καθώς και η 

εκ των υστέρων τοποθέτηση Κ.Μ. ή φίλτρου ενεργού 
άνθρακα σε αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντική ς τεχνολογίας 

. γίνοντοι μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
χορήγησης Κ.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιηθεί για την 

εργασία αυτήν. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
κοι οι λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της πι
στοποίησης. 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετα
φορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ποινές, οι 

οποίες επιβάλλονται στα πιο πάνω συνεργεία, όταν 
αντικαθιστούν Κ.Μ. με άλλους μη καινουργείς ή μη 
εγκεκριμένου τύπου, καθώς επίσης όταν παραβιάζουν 

εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία. 
5. Οι απενεργοποιημένοι Κ.Μ. χαρακτηρίζονται ως 

ειδικού τύπου στερεά απόβλητα και επιβάλλεται η συ

γκέντρωση και η διαχείρισή τους. 

Τους απενεργοποιημένους Κ.Μ. συγκεντρώνουν τα 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα 
οποία προβαίνουν στην αντικατάστασή τους. 

Οι συγκεντρωμένοι Κ.Μ. παραδίδονται σε τακτά χρο
νικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους, σε εταιρίες 

συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατρο
πέων και σε δημόσιους φορείς που ορίζονται προς 
τούτο. 

Τα συνεργεία αντικατάστασης Κ.Μ., οι εταιρείες συ
γκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων 

και οι δημόσιοι φορείς που ορίζονται Υια τη συγκέντρωση 
και διαχείρισή τους, τηρούν ειδικά βιβλία με σκοπό το 
ισοζύγιο των αντικαθιστάμενων και των νέων καταλυ
τικών μετατροπέων να μπορεί να ελέγχεται από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση, 
αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που 
θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και διαχείριση των κα
ταλυτικών μετατροπέων και καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας 
των εταιρειών συγκέντρωσης και διαχείρισης των Κ.Μ., 

ο τρόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης και ελέγχου των 
Κ.Μ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Άρθρο 4 
Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται 
η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων 
ή η προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους σταθ
μούς, εφόσον, στο κτ[ριο, άνωθεν του επιπέδου ή των 
επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, 
στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην μονοκα
τοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιού
νται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκ
μεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), 
καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οΙΚοι ευγη
ρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί 
χώροι ουνόθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων 
γραφείων και ξενοδοχείων. 

Σταθμοί αυτοκινήτων, υπαγόμενοι στις διατάξεις της 
παραγρcιφοιJ αυτής, για τους οποίους έχουν κατατεθεί 
δικαιολογητικά Υια κατ' αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση 
όδειας ίδρυσης, συνεχίζουν και προωθούνται μέχρι του 
τελικού σταδίου, μόνο ως προς το μέρος του σταθμού 
και των τυχόν εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού 
(πλυντήρια, λιπαντήρια) και όχι των αντλιών καυσίμων. 
Σταθμοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους 

οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και η άδεια ίδρυσης με 
αντλίες καυσίμων, δύνανται να εφοδιασθούν με άδεια 
λειτουργίας, μόνο καθ' ο μέρος αυτή αφορά στη στάθ
μευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην 
των αντλιών καυσίμων ή εφοδιάζονται με πλήρη άδεια 
λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις αντλίες 

καυσίμων, εφόσον προ της χορηγήσεώς της ληφθούν 
τα μέτρα που προβλέπονται από τα εδόφια 4.1, 4.2, 
4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι σταθμοί 
αυτοί, μετά τη χορήγηση της πλήρους άδειας λειτουρ
γίας τους, υποχρεούνται στην τήρηση των προϋποθέ
σεων που προβλέπονται από το εδάφιο 4.5 της παρα
γράφου 4 και από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος 
άρθρου. Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 4, 5 και 
6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και για 
νεοίδρυόμενους σταθμούς ή πρατήρια κάτωθεν γρα
φείων και ξενοδοχείων. 

2. Υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουρ
γούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους 
στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, απομακρύνονται εντός ενός 
(1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν 
προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά 
από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα 
των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω μεταβατικό 
διάστημα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει 
μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν 
υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφερθέντα μέτρα. 'Ολα τα 
υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασμένα με άδεια 
λειτουργίας πρέπει να τοποθετήσουν σε όλες τις α
ντλίες καυσίμων, εντός έξι (6) μηνών ειδικές βαλβίδες 
ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η 
ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης 
αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος 
επί αυτής. Η τοποθέτηση των παραπάνω βαλβίδων στις 
αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια 
που έχουν άδεια ίδρυσης ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

στάδιο αδειοδότησης ή πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής. 
Για υφιστάμενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενο

δοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 
και 6 του παρόντος άρθρου. 

3. Υφιστάμενοι σταθμοί με αντλίες καυσίμων, οι οποίοι 
λειτουργούν σε κτίρια όπου στους υπόλοιπους ορόφους 
στεγάζονται κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νο
σηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κι
νηματογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να 

• 
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απομακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή α
πενεργοποιήσουν τις δεξαμενές καυσίμων, εντός ενός 
(1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, 
εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθε
σμίας, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιη
θούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον η όδεια 
του σταθμού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, αυτή ανανεώνεται μόνο καθ' ο μέρος αφορά 
το σταθμό και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις 

του και όχι για τις αντλίες καυσίμων. 

4. Οι σταθμοί κσι τα πρατήρια των παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου δ',Jνανται να εξακολουθή
σουν τη λειτουργία τους και με τις αντλίες καυσίμων, 
εφόσον, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, λη

φθούν όλα τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα: 
4.1. Να τοποθετήσουν εντός τριμήνου από της δη

μοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης Ατμών 
βενζίνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 
111 της 10245/713/97 Κ.υ.α. (ΦΕΚ 311 Βϊ "Μέτρα και 
όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών 

ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση 
βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκα
ταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων". 

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίμων πρέπει, εντός 
τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να 

τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off 
valves), ώστε να διακόmεται η ροή του καυσίμου, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή βιαίας αποκόλλησης της αντλίας 
λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής. 

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ει

δικότερα επάνω από τις αντλίες καυσίμων τοποθετείται, 
εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, 
ούστημα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής 

εφαρμογής κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο 
θα λειτουργεί είτε αυτόματα είτε και χειροκίνητα, με 

κομβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται από δύο 
(2) τουλάχιστον σημεία, το ένα στο χώρο ανεφοδιασμού 
των οχημάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της 
εγκατάστασης. 

4.4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμων 
τοποθετείται, εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύ
σεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας 

σκόνης, χωρητικότητας 25 kgs. 
4.5. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το πιστο

ποιητικό πυρασφάλειας θα ανανεώνεται κάθε έξι (6) 
μήνες για τους σταθμούς και κάθε τρία (3) έτη για τα 
πρατήρια και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Με
ταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης 
του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυ
τεπάγγελ τα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λει

τουργίας της εγκατάστασης. 

Τα ως άνω μέτρα των εδαφίων 4.1 έως και 4.5 
οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με 

. αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή 
σταθμοί που στεγάζονται οε κτίρια των οποίων όλοι οι 

όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης 

είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, 
πλυντήρια, λιπαντήρια). 

5. Για τους σταθμούς και τα πρατήρια της προηγού
μενης παραγράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε προ

σθήκη, αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων, 
εάν αυτή προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
Στους σταθμούς της κατηγορίας αυτής οι υπό του 

άρθρου 25 παρ. 3 του Π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α), 

όπως ισχύει, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, διενεργού
νται υποχρεωτικώς ανά διετία. 

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 μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια κατά 

τόπον Πυροσβεστική Αρχή. 
Μετά τη διενέργεια αυτοψΙας από Αξιωματικό της 

οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον διαπι

στωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τη 

μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η Πυροσβε
στική γπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστο
ποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβόλλει στην 

Αρμόδω Αρχή. 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστα
σ(cς είναι τριετής. 

Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε 
περίmωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας. ότι δεν τη
ρούνται τα διαλαμl3ανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα 

και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό 
και κοινοποιεί την απόφασή της στην Αρχή που είναι 

αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 
Για τα πρατήρια υγρι,ί.)ν καυσίυων οι υπό του άρθρου 

21, παρ. 9 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α) και του 
άρθρου 20 του π,δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α), όπως 
αυτά ισχύουν, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διενεργού

νται υποχρεωτικά ανά τετραετία. 

6 .. Εντός δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως της 
απόφασης της επόμενης παραγράφου, με μέριμνα των 

εκμεταλλευτιίJν τους, θα πραγματοποιηθεί λεmομερής 

έλεγχος των πινάκων, διακοmών, καλωδιώσεων, των 
τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης δεξαμενών και της 

εν γένει ηλεκτρολΟΥικής εγκατάσταοης όλων ανεξαι

ρέτως των πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, ο 
οποίος θα επαναλαμβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια 
και τους σταθμούς με αντλίες καυσίμων και ανά τε

τραετία για τους λοιπούς σταθμούς, εκδιδομένης σχε
τικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 

7. Οι λεmομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις 
επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που αναφέρονται στις 

παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθορί
ζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από 

της δημοσιεύσεως του παρόντος. 

Άρθρο 5 
ΡuθμΙσεις θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 
123 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 

7. Μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι οδικοί 
μεταφορείς, κάτοχοι Φ.Δ.χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων 
μεταφοράς υγρών τροφίμων, βυτιοφόρων μεταφοράς 
επικΙνδυνων εμπορευμάτων, υπαγόμενων στη συμφωνία 
ΑDΑ και μεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρων), 
δύνανται να διενεργούν Εθνικές και Διεθνείς μεταφο

ρές". 

2, Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 2465/1997 "Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών" αντικαθίσταται ως εξής: 
"Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστι

κοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης είναι: 

α. Για την υποπερίπτωση αα' ποσό 30.000 δρχ. ανά 
τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών. 

β. Για την υποπερΙπτωση ββ' ποσό 15.000 δρχ. ανά 
τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών". 

• 
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  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3897
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε−

νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και 
βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημά−
των για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβα−
σης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλ−
λες διατάξεις. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας 
(Ε.Σ.Ο.Α.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ε.Σ.Ο.Α. έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2. Το Ε.Σ.Ο.Α. στο πλαίσιο της συμβουλευτικής απο−
στολής του:

α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί 
χρήσιμες για τη ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της 
οδικής ασφάλειας,

β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων 
δράσεων,

γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβά−
νονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετι−
κές εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής 
Ασφάλειας,

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφά−
λεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγ−
χρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες 
της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής 
ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και

ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επι−
τροπή Οδικής Ασφάλειας.

3. Το Ε.Σ.Ο.Α., για τη διευκόλυνση του έργου του, 
ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν 
εγκαίρως.

Το Ε.Σ.Ο.Α. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη. 
Τα μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποι−
ούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Ε.Σ.Ο.Α. με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, οι 
οποίοι προέρχονται από τα μέλη. Για το διορισμό των 
εκπροσώπων των φορέων της παραγράφου 3 απαι−
τείται η υποβολή σχετικής πρότασης των φορέων αυ−
τών. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Α. είναι τριετής 
με δυνατότητα ανανέωσης. Η θητεία των μελών του 
Συμβουλίου παύει αν, για οποιονδήποτε λόγο, απολέ−
σουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας διορίστηκαν. Σε 
περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε 
λόγο απώλειας της ιδιότητας μέλους πριν από τη λήξη 
της θητείας του, η αντικατάσταση γίνεται με την ίδια 
διαδικασία και ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας 
της θητείας του.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ.Ο.Α. ασκείται 
από την αρμόδια για την οδική ασφάλεια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Το Ε.Σ.Ο.Α. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο 
οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στις συνε−
δριάσεις του Ε.Σ.Ο.Α. προσκαλούνται και υπηρεσιακοί 
παράγοντες ή εμπειρογνώμονες για θέματα της αρμοδι−
ότητας ή της ειδικότητάς τους αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος 
του Ε.Σ.Ο.Α. υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το 
Συμβούλιο. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο 
Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).

7. Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. δεν κατα−
βάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
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ίδρυσης και λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με 
τα άρθρα 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως 
ισχύει, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 18 του π.δ.78/1988, όπως ισχύει.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 
Α΄) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:

«γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουρ−
γίας συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, 
επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων 
υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων 
του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αυτό ισχύει, καθώς 
και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη 
υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων 
του ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως αυτός ισχύει, επί ένα 
(1) έτος από της δημοσιεύσεως του προβλεπόμενου 
στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου προεδρι−
κού διατάγματος και της προβλεπόμενης στο εδάφιο 
β΄ της παρούσας παραγράφου υπουργικής αποφάσεως, 
αντιστοίχως.»

3. Κρίνεται κατάλληλη η θέση για την ίδρυση, μετε−
γκατάσταση και λειτουργία συνεργείων ασχολουμένων 
με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών 
και εξαρτημάτων τροφοδοσίας αυτοκινήτων με υγρα−
έριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 
του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄) και των εδαφίων α΄, β΄ 
και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και των εδαφίων α΄, 
β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 
78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύουν. Το εδάφιο ε΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 
Α΄) καταργείται.

4. Για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 
13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, η καταγρα−
φόμενη έκταση του τοπογραφικού διαγράμματος του 
εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ορίζεται 
σε πενήντα (50) μέτρα, από τα όρια του συνεργείου.

5. Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων της 
παραγράφου 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 
Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται σε πενήντα (50) τετραγωνικά 
μέτρα.

Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής επιτρέπεται η 
ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι 
οποίοι όμως να μην επικοινωνούν εσωτερικά με το χώρο 
του συνεργείου. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία 
τους σε χώρους συνεργείων στα οποία αναλαμβάνο−
νται επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της μιας 
ειδικοτήτων του άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), 
όπως ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω πα−
ραγράφων του παρόντος και του πλήρους διαχωρισμού 
τους, από τους λοιπούς επισκευαστικούς χώρους κύ−
ριας εργασίας των άλλων ειδικοτήτων, με παρεμβολή 
κατάλληλης τοιχοποιίας από άκαυστα υλικά καθ’ όλο 
το ύψος τους.

6. Τα συνεργεία υγραερίου, της παραγράφου 14 του 
άρθρου 13 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, που 
έχουν λάβει άδεια ίδρυσης προγενέστερη εγκαταστά−
σεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 
1 του π.δ.78/1988 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, προωθούνται 
μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λει−
τουργίας τους, μη επηρεαζόμενα από τις προβλεπό−
μενες στο άρθρο 1 αποστάσεις των μεταγενέστερων 
αυτών εγκαταστάσεων.

7. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ή αερίων 
καυσίμων, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτο−
χος της άδειας της περίπτωσης α΄ ή β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του ν. 1575/1985 και να έχει την προβλεπόμενη 
σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου.

Εναλλακτικά, αντί της προϋπηρεσίας της παρ. 2θ του 
άρθρου 3 του ν. 1575/1985, για την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινή−
των, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή 
(Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκ−
παιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιη−
τικού.

Αντί της προϋπηρεσίας της παρ. 1β του άρθρου 2 του 
π.δ. 66/2010 και της απαιτούμενης εκπαίδευσης της παρ. 
1γ του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010 για την απόκτηση της 
άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσί−
μων, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση επαγγελματικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαι−
δευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου 
πιστοποιητικού.

Η δομή, το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγρα−
φές των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 11
Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών

ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας
πρατηρίων καυσίμων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων 
υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμέ−
νων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από 
το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσο−
κομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων 
ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, 
όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κτιριοδομι−
κό Κανονισμό (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει και 
εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς 
και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και 
χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα 
ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, σε απόσταση μικρό−
τερη από ογδόντα (80) μέτρα, 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, με την προϋπόθεση 
ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται 
σε περιοχές όπου επιτρέπονται από τις αντίστοιχες 
χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως.»

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χω−
ρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτι−
ρίων π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, 
αντίστοιχα για κάθε κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που 
αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, 
με βάση το θεωρητικό πληθυσμό του.
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Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου 
ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή 
πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη 
ή θα ιδρυθεί κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που ανα−
φέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, 
θα τηρείται η απόσταση των ογδόντα (80) μέτρων του 
εδαφίου α΄ αυτής. Σε περίπτωση όπου πρόκειται να 
ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέ−
δου υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών απαιτείται η 
κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για 
το πρατήριο καυσίμων, όπως αυτή προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις.»

2. Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξαιρέσεις που αφορούν στις 
χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρή−
σεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις 
απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρί−
ων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων.

3. Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλί−
ες καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με 
ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 
46 Α΄), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που 
λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών 
στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, 
απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του 
παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι 
οποίοι δύνανται να συνεχίσουν 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 (πλυ−
ντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί 
αυτοκινήτων δημόσιας xρήσης εξοπλισμένοι με αντλί−
ες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν 
απόσταση μικρότερη από ογδόντα (80) μέτρα από κτίρια 
και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται 
εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαι−
ρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων οι οποίοι δύνανται 
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες 
θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργί−
ας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις 
τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια 
– λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται οι διατάξεις για τις πάσης φύσεως αποστάσεις 
για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου 
(LPG) μικτού και αμιγούς, από άλλο πρατήριο καυσίμων, 
νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση τόσο αυτές που μετρώ−
νται ακτινικά όσο και αυτές που μετρώνται κατά μήκος 
του άξονα της οδού, όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 27 του π.δ.118/2006, καθώς και στην παράγραφο 
1γ του άρθρου 3 του π.δ. 595/1984, όπως κάθε φορά ισχύ−
ει, διατηρουμένων των αποστάσεων της παραγράφου 
1ε του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 όπως ισχύει.

5. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρα−
τηρίου υγρών καυσίμων επιτρέπεται η εγκατάσταση 

διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για τη 
χρήση του CNG στην κίνηση των αυτοκινήτων οχη−
μάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού 
εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋπο−
θέσεις που τίθενται από το β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α΄) 
ή π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως έχουν τροποποιη−
θεί με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), καθώς και οι όροι 
και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπ’ αριθμόν Οικ. 
5063/184/2000 (ΦΕΚ 155 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως 
ισχύουν.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 
(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου 
να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων 
ή μικτών πρατηρίων δημόσιας χρήσης απαιτείται να 
είναι έλληνες υπήκοοι ή πολίτες κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η με 
βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου 
σε ομογενείς από τη Ρωσία, Βόρεια Ήπειρο, Τουρκία και 
Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννη−
θεί 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 έδρα τους στη Χώρα, δεν εξετάζεται η 
υπηκοότητα των μετόχων.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 
(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολο−
γητικών διενεργείται αυτοψία από ένα διπλωματούχο 
μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Μετα−
φορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. και πάντως πριν τη χο−
ρήγηση της καταλληλότητας θέσης. Η οικεία Υπηρεσία 
υποχρεούται εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών να 
χορηγήσει την έγκριση καταλληλότητας στο ακίνητο 
για διαμόρφωση μικτού πρατηρίου ή αμιγούς υγραε−
ρίου. Η αυτοψία για την έγκριση της καταλληλότητας 
της θέσης για την ίδρυση μικτού πρατηρίου ή αμιγώς 
υγραερίου, αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία της περι−
οχής και όχι στις διαστάσεις του ακινήτου και τη βάσει 
αυτών των δυνατοτήτων διαμόρφωση πρατηρίου στο 
ακίνητο. Ο διπλωματούχος μηχανικός ή υπομηχανικός 
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
που διενήργησε την αυτοψία, μετά το πέρας αυτής, 
υποβάλλει σχετική έκθεση.»

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 
(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η άδεια ίδρυσης μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρα−
τηρίου, είναι διάρκειας δύο (2) ετών, δυνάμενη να πα−
ραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, εφόσον υποβληθεί πριν 
τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, 
ότι δεν έχουν περατωθεί οι οικοδομικές εργασίες των 
κτισμάτων του πρατηρίου ή οι εργασίες διαμόρφωσης 
του προ του πρατηρίου χώρου. Αίτηση παράτασης της 
άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρεί−
ται ως νέα αίτηση για την εξ αρχής χορήγηση άδειας 
ίδρυσης. Σε αυτή τη περίπτωση διενεργείται εκ νέου 
αυτοψία για την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλ−
λονται εκ νέου τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄, γ΄, 
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ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 
(ΦΕΚ 218 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανω−
τέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη εργασιών ή η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια 
ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα, ίσο προς εκείνο 
που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.»

9. Οι υποπαράγραφοι (β) και (γ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 19 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, 
τροποποιούνται ως εξής:

(β) «Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστα−
σης, η οποία πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των 
σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τε−
χνικούς όρους, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια της 
οποίας δεν περιορίζεται.»

(γ) «Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαμβάνει τουλάχι−
στον 2 αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) και νιπτήρες, 
αριθμού αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. 
Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος 
πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικο−
δομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, 
καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιμότητα των 
ΑμεΑ, η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών πρέπει να 
είναι άρτια και σύμφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η 
μέγιστη συνολική επιφάνειά του δεν περιορίζεται.»

10. Η απόσταση του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, καθορίζεται σε 
ογδόντα (80) μέτρα.

Άρθρο 12
Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση

των επιβατών του Μετρό Νομού Αττικής και
Νομού Θεσσαλονίκης και διατήρηση λειτουργίας

εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων εντός
των αμαξοστασίων συγκοινωνιακών φορέων

κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των 
παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμ−
βανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών 
διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των 
χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της 
παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης 
που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Με−
τρό του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, 
χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών 
διατάξεων περί διενέργειας αυτοψίας, αποδεικτικών και 
γραμματίων καταθέσεων, έκδοσης άδειας ίδρυσης και 
ειδικών εγκρίσεων που καλύπτονται από τη γενικότερη 
άδεια του Μετρό.»

2. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθεται 
νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως:

« 6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων για 
τον εφοδιασμό των λεωφορείων της Ανώνυμης Συγκοι−
νωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων με την επω−
νυμία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., που χωροθετούνται εντός των αμαξο−
στασίων της, παραμένουν και λειτουργούν επί πέντε (5) 

έτη από την έκδοση του παρόντος, εφόσον διαθέτουν 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ και τηρούν τις 
κείμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόμενων 
εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων της Ε.ΘΕ.Λ. 
Α.Ε., καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων, 
στις διατάξεις αυτής.»

Άρθρο 13
Οδική Βοήθεια

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 136 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται του−
λάχιστον στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ίδια μέσα, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον στον έναν 
από τους δύο παραπάνω νομούς.»

2. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3651/2008, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 3783/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει 
συνάψει με μια (1) έως τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μικτές 
επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων.»

Άρθρο 14
Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας

φορτηγών αυτοκινήτων

Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την 
ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξα−
σφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επί τόπου 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. 
Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει 
θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό 
διάστημα επτά (7) ημερών. Απαγορεύεται η έξοδος από 
τη Χώρα των οχημάτων, των οποίων έχουν αφαιρεθεί 
τα στοιχεία κυκλοφορίας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του 
οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από 
τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί 
το πρόστιμο. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό όχημα και 
δεν καταβληθεί το πρόστιμο εντός της ίδιας ημέρας, 
αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται 
από το Μ.Κ.Ε. σε όλα τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές 
και Λιμενικές Αρχές εισόδου και εξόδου από τη Χώρα, 
ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος του οχήματος έως 
ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Η έξοδος του οχήματος 
επιτρέπεται αφού προσκομιστεί στις Τελωνειακές ή 
Λιμενικές Αρχές το αποδεικτικό καταβολής του προ−
στίμου και παραληφθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας που 
είχαν αφαιρεθεί. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης 
επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού 
δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει εφαρμογή 
και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα 
υπόλοιπα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 του νόμου 
αυτού.»
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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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(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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δ) Πιστοποιητικά:
i) Για τις μεταλλικές δεξαμενές σύμφωνα με το πρότυπο 

EN 12285 ή άλλο αντίστοιχο.
ii) Για τις πλαστικές δεξαμενές σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα.
iii) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:
α) Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 

ΗD 384, όπως ισχύει, και
β) συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/

ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην 
ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 
1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 
1426) και το Π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα και την τε-
λευταία έκδοση των ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν 
εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
60079.14, ή άλλα αντίστοιχα.

iv) Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται 
έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα κανονισμούς και πρακτι-
κές και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υδραυλικής 
δοκιμασίας.

v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθμό 
αυτοκινήτων υφίσταται εξοπλισμός, επιπλέον του ελαχί-
στου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ. 
αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.λπ.), υποβάλλονται και τα 
απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν 
λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και Κανονισμούς.

ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το 
οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής 
λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I.

Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημέ-
νο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει 
τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου, οι οποίες 
επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δε-
ξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους 
τρόπους για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου 
τα εξής: α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επι-
στροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον 
σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης 
του πρατηρίου, καθώς και β) η ορθή σύνδεση της διά-
ταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης 
του πρατηρίου.

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανωτέρω 
διάταξη μανδάλωσης, καθώς και η συνδεσμολογία του, 
είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιά-
γραμμα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστημένης 
διάταξης, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιη-
τικά επισυναπτόμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.

Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και 
τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα 
εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες 
άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις έναρξης 
επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή 

όπου δεν υφίσταται Εθνική νομοθεσία για τα απαιτού-
μενα επαγγέλματα, σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με 
ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις.

Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η διαδι-
κασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ. Π.δ. 1224/ 
1981 (Α΄ 303) ή Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά περίπτωση, 
όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν 
από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, 
αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομη-
νία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, 
διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω 
διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη λει-
τουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκ-
δοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει μέχρι και τη 10η 
Δεκεμβρίου 2017 στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:

α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση 
νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, 
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νο-
μιμοποιητικά έγγραφα. Αίτηση υποβαλλόμενη μετά το 
πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θεωρείται εκπρόθεσμη 
και δεν εξετάζεται.

β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
των αρμόδιων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού, 
στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση τα εξής:

i) Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ, εφαρμόστηκαν 
πλήρως. Επισυνάπτεται το «κατασκευαστικό» (as built) 
σχεδιάγραμμα αντιεκρηκτικής προστασίας.

ii) Υφίσταται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για 
το σύνολο του εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, 
το οποίο ελέγχθηκε ως προς την ορθή εφαρμογή του.

iii) Υφίσταται εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, που 
έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας με στοιχεία 
«………………..» και ακολουθήθηκε κατά τη φάση εκτέ-
λεσης των εργασιών προσαρμογής του πρατηρίου ή του 
σταθμού.

iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατμών 
υδρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η 
διάταξη ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης 
ατμών stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότη-
τα - αποτελεσματικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς 
και την ικανότητά του, να μεταφέρει τους ατμούς στο 
βυτιοφόρο. Η πίεση που μετρήθηκε στο σωλήνα των 
ατμών λίγο πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής:

v) Το ασφαλιστικό του δικτύου εξαερώσεως των δεξα-
μενών ελέγχθηκε ότι ανοίγει σε υποπίεση 2 έως 6 mbar 
και υπερπίεση 35mbar.

vi) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαταστάθηκε και 
λειτουργεί ορθά όλος ο εξοπλισμός που προβλέπεται για 
την φάση ανάκτησης ατμών stage II.

vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαι-
ώσεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, 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 περιλαμβάνονται και στον τεχνικό φάκελο 



 T  9657Τεύχος Α’ 222/30.11.2016

ποιότητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στο σταθμό 
και υποβάλλονται με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση.

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.

γ) Το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ.
δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.
ε) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε ισχύ του εξοπλι-

σμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή του σταθ-
μού, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και 
κανονισμών.

στ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας όλων των 
σωληνώσεων καυσίμων.

ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού (αντλία, 
διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λπ.).

Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των 
δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης 
των νομίμων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου 
χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση 
σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για τις 
εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων. Αν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία αφαι-
ρεί την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή του 
σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες υγρών 
καυσίμων και χορηγεί άδεια λειτουργίας, δεκαετούς ισχύ-
ος, σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης άνευ αντλιών 
υγρών καυσίμων και ακολουθείται η διαδικασία της σφρά-
γισης των εγκαταστάσεών του, ενημερώνοντας εγγράφως 
τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας του και τους σχετι-
κούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του 
καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστή-
ματος των τριάντα (30) ημερών, η άδεια λειτουργίας 
εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασί-
μων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Σε 
περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια 
υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να 
προσκομιστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργα-
σίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των 
ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση 
απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι 
το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστά-
μενη άδεια λειτουργίας.

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.

Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι 
και τη 10η Δεκεμβρίου 2017, το υφιστάμενο πρατήριο 
υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσί-
μων, του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει 
να λειτουργεί.

Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών 
καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρή-
σης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισό-
γεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται 
όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2801/ 
2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά 
που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυ-
τών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, 
εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκατα-
στάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδι-
κών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των 
μέτρων του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 26
Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων
«Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.δ. 595/84 (Α΄ 218), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Πυροσβε-
στική Αρχή, ότι ορισμένα από τα προληπτικά ή κατα-
σταλτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας δεν τηρού-
νται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
παρόντος, υποβάλλει σχετική αναφορά στην εκδίδουσα 
την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου αρχή και προτείνει 
αιτιολογημένα την προσωρινή ή οριστική διακοπή της 
λειτουργίας του πρατηρίου. Η αρμόδια για την έκδοση 
της άδειας λειτουργίας αρχή προβαίνει στην προσωρινή 
ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατη-
ρίου και σφράγιση των εγκαταστάσεών του.

Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 5 του παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία, οι 
λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λε-
πτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των 
αμιγώς ή μικτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG).»

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, 
καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφρά-
γιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσι-
κού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG).

Άρθρο 27
Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας
πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών
πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου

Στο άρθρο 9 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, 
προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

Sony
Cross-Out
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ




