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Π~ρ), 5ρων κα,), προϋποθέσεων [ορόσεως κα:), λε~τoυpγία:ς 
σταθμων α:υτoκ~νήτων κα:), εγκα:ταστ&σ:::ως έντος α:ύτων 
πλυντηρΙων-λr.πα:ντηΡ[ων αυτoκ~νήτων, &ντλιων πα:poχ~ς 
καυσίμων ώς κα:ι προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς 
τουτο απσιιτουμένων αOε~ων. 

ο Π~()EΔPOΣ 
ΤΗΣ' ,ΕλλΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

"Ε ' , "ψ χοντες υπ ο er.: 
1. τα.ς οια:τ&ξεις : α:) του &ρθρου 20 του Ν.Δ. 3334/55 

«περι μετα:φορα.ς &γocθων επ), κομίστρφ, o~α. φορτηγων "pr.
τρόχων ocuτοκινήτων xocΙ τροποποιήσεως κocι συμπληρώσεως 
~ιατά.ξεων &νocφεΡομένων εΙς θέμocτoc τ~ς Γενικης Δευθόνσεως 
Μεταφορων» xocΙ β) του Ν.Δ. 511/1970 «περί [ορόσεως κα:ι 
λεΙΤfJυργίσις πρocτηρίων όγρων κocυσίμων, στocθμων ocυτοκ~ν~
των, πλυντηρίων αυτoκιν~των και περί κυκλοφοριocκης συν-
~" , ,- ,"'-εσεως εγκατocστασεων μ,ετα. των οσων». 

2. την υπ' &pr.e. 3/1976 γνωμο06τησr.ν του Συμβουλίου 
της Έπικρocτείας, προτ&σει των Ή μετέρων επ), των 01-
κονομr.κων, Δημοσίων "Εργων κocι Μεταφορων καΙ 'EnlXor.-
νωνιων Ύπουργων, αποφocσίζομεν : ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

'Όροι' xocl προϋποθέσεr.ς [ορόσεώς στα:θμων. αυτοκινήτων. 

1. οι στα:θμοί 
, κατηγορ ία:ς : 

'Άρθρον 1. 
Kα:τηγoρία~. 

ocυτοκινήτων Οιocκρίνονταr.. εΙς τα.ς κ&τωθι 

α) ΕΙς εστεγασμένους. 
β) ΕΙς υΠOCLθΡΙους. ' 
2. ' Απο απ6ψεως χρ~σεως οΙ ώς &νω στα:θμοL o~ακρ[

νoντα~ εΙς: 

2') 'I-δ,ιω>τα~!ς χ,ρ'Ψεως "Ι.;αΙ . 
, β) Δημοσίας χρήσεως, χρησψoπo~oυμένoυς οι± στά.θμευσ.ν 

αυτoκ~ν+Ιτων επL κατα:βολ?j φυλ&κτρων. 

"Αρθρον 2. 
ΈστεγασμένΟL. 

, 1. Έστεγασμένος σταθμος αυτoκ~νήτων χαρακτηρίζετα, 
εΥκατ&στocσις περ~λάμβ&νoυσoc εστεγocσμένον χωρον ώφ,::
~ιμoυ εΠ~focνείας &νω των 100 τ.μ. κλε~στoν ~ μερr.κως 
ανο"κτ6ν, χpησψoπo~oόμενoν οια. στ&θμευσLν, δλLκ-ην ~ 
μερικην ΟLημέρευσLν ~ Ο:ocνυκτέρευσr.ν. 

2. 'Ωφέλr.μος en~CP&VELιX σταθμου καλεΤται Υι πεp~βαλ
λoμtνη υπο των εσωτερικων επ~φανεLων των τοιχωμ&των 
το\) χώρου, δΡLζοντία (κλίσεως 'μέχρι. 40/0) ΤΘLαότη δπολογι
ζ~μέν'YJ ώς &θροισμα. των κα.τ' /)ροφον χωρον στocθμεόσεως 
~υτoκινήτων, αφαφουμένης της τυχόν καταλαμβανομέν'tjς 
Uπο γρα,φεΙων, πλυντηρίων εφ' δσον 1ι υπ' αυτων καταλαμβα:
νoμένΎJ επtφ&νεr.α ε!να:ι μεγαλυτέρα των 25μ2 η οιατιθε-t;αι 

αυτη ar.' έγκατ&στασr.ν αύτομ&τοΙ) μηχo:ν~μo:τoς πΜσcως, 
~ lXλλων κτr.σμάτων έξυπηρετ~κων τοσ χώρου aTΙXOfLcuaE(o)", 
έξocφέσε~ των έντος του στο:Ομοσ ύποστηλωμιίτων. '11" 
τοιocότη νοεΤται κocι ~ κάτωθι κεκλιμένων επιπc8ων (ΗΛΜ
PES ) ευρ~σκομέν'tj έφ' δσον το έλεύΟερον Gψο" με:το:ξυ 3ccπέ3(ι\) 
καΙ. κεκλφένου έπιπέ801J εΤνocι 1,40 μ. τoυiιιXχιστoν. 

3. 'Λνocλόγως της ώφελίμου έπιφο:νε:ίο:ς οΙ στΙΧθμοΙ ~,ιx-, , 
κρινοντocι εις : 

α) Μικρου μεγέθοuς, ητοι ώφελίμου έπιφιχνε:Ιιχς μέχρι 
καΙ. 300 τ.μ., 

β) μέσου μεγέθους, -ητοι ώφελΙμου tπιφο:νcL«" &'10(1.1 των 
300 τ.μ. μέχρr.ς 750 τ.μ., (μ~ συμπεριλαμ{3«νoμiνων), 

γ) μεγάλου μεγέθους, ~ΤOΙ ώφελίμοΙ) έπιφο:νεΙa:ς ιΧπο 
750 τ.μ. κoc/. lXνω. 

4. 'Ισ6γεr.ος θεωρείται ό στο:θμδς ουτινος τΟ tπΙπcΒον 
του 3απέ30υ σταθμεόσεως των lXύτoκιν~των cuρ!mtετα,' 
κατα. 0,60 μ. κατ' άνώτα:τον 5ριον όπέρ ~ όπό το ~ιΧπcΒ(ιν 
του προ του μέσου της προσόψεως τοσ στο:θμου κριχσπέ30ι) 
του πεζοΟρομίου. ' 

5. Δ~oc τον υπoλoγ~σμόν της χω(7)τικότητος cΙς α')τοκΙ
ν'tjτα ένος στα-θμοσ λocμβάνετo:~ : 

α) "Εκτασις 20 τ.μ. ώφελΙμου έπιφανείιχς τοUλ&.χισΤ(Jν 
ανα. αότοκΙνητον κoc/. 

β) μγ;κος θέσεως σταθμεύσεως civoc αύτοκΕν7)τον 4,30 μ. 
τούλάχιστον. 

6. Κανονικη στάθμευσ~ς νοεϊ:τocι ~ τοια-ύτη έντ~ς του 
σταθμου τοποθέτησις των αύτοκιγήτων, συμφ!i>νως προς τaς 
Ο~ατάξεr.ς της προ'tjγουμένης πocραγρ&.φοΙ) κα-Ι π,ς πιχι:; 8 
του lXρθροu 4 τοσ παρ6ντος. ΕΙς εκocστον 5ροφον «νιχρτσ.ται 
", , '.1. \ θ1. σ θ~' ς τ-πr.νocκtς εμφocινοιισoc εν κocτοψει τocς .. σεις τoc μ .. υσεω (ι>ν 

αυτοκινήτων. 

"Αρθρον 3. 

Θέσις. 

1. 'Απocγορε':ιετιn ~ Ζορυσις στΙΧθμων ιxύτoκι~των μέσου 
καΙ. μεγ&λου μεγέθους: 

α) 'Εν αμέσω γει't"/ιάσεL Τι κάτωθεν νοσοκομείο.) ~ κλινικης 
aυναμικ6τητος' τεσσαράκ(JV't'oc (40) κλινων κα.Ι &νω. Κocτ' 
έJ:ocΙρεσLν έπιτρέπετocι : 

.., αα) .. Η ~aPUdLC; υπογείου arocOItou Ι8ιωτtκης χρ~σε..?)ι; 
μέσου καΙ μεγάλου μεγέθους κάτωθι νοσοκομε(ο\) 1) κλινικης, 
έφ' δσον πέραν των γενικων έν &ρθρφ 21 πocρ. 3, 4, 5, 6, 7, 
8 καΙ 9 του πα-ρ6ντος όριζομέν(ι)ν μέτρων πυρo:σφocλε(ocς, 
το εΙοικον σύστημoc άνιχνεύσεως έστΙocς Π')ρ~ς" συν8έ;το:ι 
αυτομάτως μετα. κώοωνος σημ«νσε(ι)ς κινδννον, 8~ει, 
μέσω χειροκινήτου συστηματος τη/.ει-:ετιχΟόσεως, σt)μιx 
όυνdγερμoυ εΙς την Πυρoσβεστικ~ν ίπηρεσΙocν, ~θί:!, 
ocίιτομάτως έν λειτoυΡΎί~ τόν μηχocνισμον κocτoc~ονισμοu ,των 
α1θουσων σταθμεύσεως xoct συνσέετocι μέ f''lJlO:VL~bv ocuτ~~ 
μ«του σιαΚOπΊjς πάσης -ήλεκτρικΤις παροχ'tjς ι:ν ηι στΙΧθμφ, 
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έκτος της παρox~ς του κυκλώματος λε~oυργ[~ τ~ν άνελ~υ
στηρων καΙ του κυκλώματος λε~τoυργ[α::; ΤΎjς υ3ραντλ~xς 
του συστηματος κατα;ων~σμoυ, 

ββ) Τι raρυσις πολυωρόφου όπογείου σταθμου αότoκιν~των 
μετ' Ισογείου, a'Υ}μοσίας Υι ιaιωτικ~ς xρ~σεως μέσου ~αι 
μεγάλου μεγέθους, έν άμέσφ γε~τvιάσει προς νοσοκομ,,::ιον 
::, κλινΙΚΎj' ν έφ' 5σον Ύj' εισοaος Υι εξοaος του σταθμου έν 
.., Ι Ι -. ι 

ΙσογεΙ<tJ άπέχει άπο του πλησιεστ;ρo~ σΎJ,y.εΙOυ του_ πεP~'ςρα;μ-
ματος του κτιρίου του voaoxof~Lou ,Ύj τη':, κλιν~ΚΎj~ α~o~τα
σιν μεγαλυτέραν των 10 μ. και Ύj,κλισις Τ1)ς προ της Etaoaou 
Ύj" έξό30υ του σταθμου baou εΤναι μικροτέρα τοσ 12%. ΕΙς 

" , t. rI ~,. Ι την περίπτωσιν ταοτην απαγορευεται η υπαρc.,ις ανoιγματω~ 
",ου σταθμου εις άπόστασιν μικροτέραν των 10μ. άπο του 
περιγράμματος του κτιρίου του νομοκομείου Υι της κλΙΥικης, 

, "θ' , λ' "" β) έν άμέσφ γειτvιασει προς απο ηκχς ευφ εκ-τ:ων 1) 
έΚ(1)κτικων όλων, ι , θ' ~ , .. \ t , , , γ) εΙς κτφιαι με υπερκειμενων ΎJ υποκειμενων εν επα-
φo{j όρόφων,εΙς οϋς στεγ&:ζονται έργαστηρια Υι &.λλ'Υ}ς μoρφΊjς 
, ι" θ ι ~ Ι: Ι '~I ν 
εγκαταστασεις εν α γινεται ΧΡ1)σις εστιας πυρος, υναμε α~ 

ν' άποτελέσωσι xivauvov πυρκα'ίiXς των κ.χτωθεν Υι ανωθεν 
, ι - θ - 'Η ι ,. \ t 'JI 
εγκαταστασεων του στα. μου. , γειτvιασις εις τας. ως ανω 

, 'ζ (" , , d ~\ 
περιπ't'ωσεις χαιρακτηρι εται ως αμεσος, εφ οσον μεταφ 

των περιγραμμ&:των του κτιρίου του σταθμου καΙ του τοιοό
του των περιπτώσεων α' καΙ β' τ-ης παροόσης παραγράφου 
, L,' ι "" β 'λλ 'a' α'ίαφεrομι:;νων εγκαταστασεων οεν παρεμ α εται ο ος 

, , , , " 'λ' λ'-καιακινητον κεκαλυμμενον Ίj μΊj π ατους μεγα υτερου των 

10 μέτρων, ' 
ο) εΙς άπόστασιν μnφοτέραν των, 100 μέτρων άπα του 

περιγράμματος όρατων άρxα~oλoγ~κων χώρων, 
ε) εLς θέσεις εις τας όποΙας ~ λειτουργία των σταθμων 

έΠΊJΡΘ.xζει aυσμενως την δμαλ~ν καΙ άσφαλ~ QιεξαγωΥην 
της κυκλοφορίας, 

στ) έπΙ δaικων άρτηριων ύπα κυκλoφoριακ~ν συμφόρησιν 
καθως και εις, άπόστασιν μικροτέραν των 50 μέτρων έκ 
CJΙ)ματ030τουμένου Υι υπα σηματοΜτησιν κόμβου (τ~ς 
ά:πoστάσ~(o)~: μετρουμέν'Υ)ς έκ του &ξονος της πλησιεστέρας 
εΙσό30υ Υι έξό30υ του σταθμου και μέχρι του πλ'Υ)σιεστέρου 

<10' ", β )' \, θ' σημα;τοοοτου παρα τον κομ ον ως κα;ι εις εσεις καμπυ-

λότητος Υι άνα;στρoφ~ς κλίσεως των ό3ων, έφ' /jaov' παρεμ
π03ίζεται ή δρατότης. 

'Η πλ~ρωσις των ορων των περιπτ. εΙ και στ' τ-ης παροό
σης παραγράφου 3ιαπιστουται υπο της υπijρεσ[ας του '1-
πουργεΙου Δ'Υ)μοσίων 'Έργων ητις ~xει τ-ην εόθόν'Υ)ν κα;ι την 
μέριμναν 3LOC τ-ην μελέτην της ρυθμίσεως καΙ την έπάρκειαν 
(κυκλοφοριακ-ην Ικανότητα) των δ3ικων 3ικτόων καΙ κόμβων. 

2. Ώσαότως άπαγορεόεται ~ ~3ρυσις καΙ ή Λειτουργία 
στα.θμων 'α;ύτoκι~των μέσου καΙ μεγ&:λου μεγέθους έφ' 
;)σον έκ της λειτουργίας αότων έπηρεάζοντα;ι δ'υσμενως 
τυχον όφιστάμενα έν άμέσ<ι> γειτνι.χσει ΎΎJρoκoμεϊ'α κα~ ασυλα 
έν γένει. 

3. ΕΙ3ικως, 3ιOC την ~3ρυσιν σταθμων αύ70κιν~των είς 
τα.ς πόλεις 'Αθηνων και Πειραιως καΙ έντος των περιοχων 
των περικλειομένων όπα των κάτωθι όaων (περιμετρααΙ 
ζωναι), συμπεριλαμβανομένων καΙ των όριακων τοωότων, 
έφ' δσον προβΜπετιχι έπ' αότων εισοaος ~ ~ξoooς των Ο',α;
θμων, ιΧπαιτεΤ-:-α. ~γκρισις τοσ 'ΙπουργεΙου ΔημόσΕων "Ερ
γων β.χσει στοιχείων ύποβα:λλομένων εLς την όΠΊJpεσΙα'/ 
αότου την ~xoυσαν τ·ην εόθόνην κα;~ την μέριμναν atιX Τ'lΙν( 
μελέτην της ρυθμίσεως και την έπάρκειαν (κυκλοφοριακ-ην 
Ικανότητα) των όaικων aικτόων και' κόμβων, μετ~ γνώμψ 
τΊjς ά:ρμοaίας ΔιευΟόνσεως ΠΟλεοaομίας της 'IΠΊJρεσίας 
Ο(κισμοσ: 

α) Περιμετρικ-η Ζώνη Άθ'Υ)'/ων: "Αρχεται άπα της 
3ιαστα;υρώσεως των όοων Πεφαιως καΙ Kριεζ~ κα;ι' aιέρχεται 
aLιX. των όοων Kριεζ~, ΔΙΠ1)λοο-Άσωμ.χτων, 'Αποστόλου 
Πα:tιλoυ, Διον. 'Αρεοπα;γίτοο, Βασιλ. 'Αμαλίας, Βασ. 
Σοφίας, KoυμπιΧΡΎJ, ΣκoυφiΧ, Ναυαρίνου, Τζαβέλλα, Θεμι
στοκλέους, Σολωμου, Ζα;tμΊj, Μετσόβου, Πατησίων, 'Η
πεΙρου, Γ' Σεπτεμβρίου, ΜακεaονΙας, Μιχα-ηλ Βόaα, 
Συμβολ.η Λtοσίων καΙ δοου Κρ"ήτης, Kρ~τ-I)ς, 'Ακομινάτου, 
Β. ουγκώ, Θ. Δελ'Υ)γι&:νν'Υ), ΠΛατεία ,Καρα"σκάΚ"Υ), Μ. , , 

Άλεζ.χνaρου, Κολωνοσ, Πεφαιως .καΙ μέχρι της ό~oυ 

KpιεζΊj.. , Ζ' Π -"Ά ' \ Ν 
β) Περιμετρικη ωνη. εφαιως. ρχεται απο της 

aιχσ,αuρώσεως των δaων Λ. Ράλλη καΙ. K():ραoλΎj καl Δη
μητρίου και aLέρχεται 3ιιΧ των όοων ΚαροηλΎι καΙ Δημητρίου, 
Βασ. Κωνστα:ντίνου, 'Ελευθερίου Βενιζέλου, Δrιμ, Γo.)να.ΡΊj, 
Κέκοοπος , Αλιπέaου, Κυρ. MαυpoμΙXάλΎJ (' Ακτ-!) Ποσει-

. , , Γ 'ΑΙ 'Α ' 'Α ~, Μ 'λ 3ωνος), Λεωφορος εωργιου, c "-'Τι) νορε,α ια~υ Ίj, 
Φιλελλήνων, Φίλωνος, Σκουζε, Βασ. Κωνστανnνου, 'IiΙΠΟU
'μπουλίνας, Βασ. Σοφίας, . Α. Μεταξα καΙ. μέχρι της όaου 
Λ. Ράλ):η. 

Διχ την lapucrLV σταθμων αvτοκιν-ήτων xωρηηκόΤΊjΤOς, 
έκατον (100) αότοκιν-ήτων καΙ. ανω, έκτος των περιοχων, 

ι , .", ~ ι 'λ περ1. &ν -η προηγουμ;νη παραγραφος η ~ις ετ:;ρ_ας ,πο ε:ς, 
άπα:ιτεϊ:ται προηγουμενως εγγρα:φος συνα:ινεσις της εν π:χρ. 

ι " θ' , t , \ f 3 του πα;ροντος αρ ρου αναφερομεν-ης υΠΊJρεσιxς μ::τα γνω-
, <10' Δ Ο' λ ~ ι ~ 'Υ , μΊJν τ-ης αρμοοιας ιευ υνσεως πο εοοομια:ς της Π'Y}ρε,9"ιIΧς 

Ο , ~ 'ξ"" , d '- λ ' 'νθ ΚΙΥ ιχισμου, ε Ίις να πpoκυπτrι οη' αι κυκ οφοριακα( crlJ Τι ,,-ι 

, 'L 'd~ - Ο - , Η ' " ,Ι , 
επιτρι:;πουν την, ιορυσιν του στα:' μου. αυτη ως α.νω υΠΊ)-

θ 'ζ \" θ' - θ' -, ι ρεσία κα ορι ει και τον αρι μον των εσεων των αυτοκιν'l]-
των. 

"Αρθρον 4. 

Κτίριον. 
1. Ό σταθμος lXύτo;~~ν-ήτων Μναται να. περιλαμβά.νΊΙ 

'θ ' θ' , , .., Ι "'φ υς αι ουσας στα μευσεως, υπογεωυς 1') ισογειους, οιωρο ο 

~ πολυωρόφQ~ς. 
Υ ι "" , θ - 'CΙ - θ' Μ 2. " περανω η κατω ι των ω'/ουσων στα μευσεως -

νανται να, υφίστανται ~τερoι Ι'\ροφοι aod: χρΥισιν των &ς ΚΙΧ
τοιχιων, κα,ασΤΥ)μάτων κ.λπ., άπαγoρευoμένΎJς τ~ς έγκα.-

ι " - θ -, λ - ι έφ' δσον ταστασεως εντος του στα μου αντ ιων καυσιμων, 
~ t Ι "'!\ t Ι ,ι ..... , ιΧτα ocυτών οι υποκειμενοι "Υ) υπερκειμενοι οροφοι ΎJ τμημ , 

ΧΡ1')σιμοποιουνται ώς κινηματογράφοι, θέα,ρα κ.λπ. ΚIΧΙ 
ώς έκπαιaευτηρια. , 

3. ΟΙ χωροι σταθμεόσεως Μνανται να. συνΙσΤΖνται εκ 
πλειόνων τοσ ένος έστεγασμένων τμημ.χτων εύρισκομένων 
, \ (, Ι .... \" (νος στα. ... 
εντος εΊιαι.ου κτισματος, συνιστωντος την εννοι.α:ν ε 

(}μου και' άποaεικνυοu.eνου το ότου at' άVΤLJ'ΤΟΙΧΟ1J κτ ρ.ολο
γικΊjς aLατάξεως έζ~σφor.λίσεως άνο,γμ&."ων έπ<κοινώll [7ς 
των χώρων προσβάσεως κ.λπ, &;ναγόμενα πάντοτε· εις 
λειτουργίαν σταθμου αΔτοκινήτων. 

4 Ο, θ' ,,- , , < Ι 'σώτ-ρον τοσ · ι στα μοι προ των οτ.οιων υφισ,ατ;ι:ι ε ~ \ 
ζ <10 , , "<10 ,- , ε')' f σJν το πε οορομιου, επαΡΚΎJς ιo~ωτ"κoς χωρος και, . , 

, Ι 'θ~ ~ - ,,"' \ ε"γουν μ'χ') επιτρεπουν αι a'J'! Υ)και της περιοχης ουνανται να. '" ι" 

:η πλείονα.ς πλευρας έν τ4> Lσογε&<ι> αότων ελευθέριΧς 3υναfε.~ς 
να, ΧΡ1JσιμΟΠΟL1')θοuν καθ' δλ''fjν την ~ΚΤGισι.ν αύτων οια την 
etcrooov και ~ξοaον των όXΎJμάτων. '" 

5. Αε πλευραι των όρόφων, εψ' οσον,ιοενεΤναι έξ ολοκλη
ρου κλει.σταί, φέρουν προπέτασμα (στηθαϊ:ον) ί5ψοι:ς ~,80μ. 
τοόλάχιστον έξα:σφαλίζον τη,; έντος τ&ν χώρων σ ϊxμωσεeι,>ζ. 
συγκρ.χτησιν των όXΊjμ.xτων έν οίq.a-ήΠΟΤΖ ΠΞpιπτώσ~ι κρου; 
σεως αότων. τα άνοίγματα aόναται να προβλεφθΟ,υν με~,χ 
"" " "Ε " '1=εως εζωστων 'Υ) ανευ υα/ωστασιου. ν πεοιπτωσει υπαρ", "'. 

, ~ f' , ~ ί, "'" 1 \ Ι: ς IJ.vcu εις οροφους σταθμευσεως αυ,οκινητων ουνα:ται το ~, , 
προπέτασμα (στηθαΊ:ον) να. μειουταίεις 0,20 μ., υπΟ τo~ 
δρον 5τ!. περιμετρικως δ εξώστης θOC φέρη πρo~ετ~σμlJ. Ύ) 
κιγκλίaωμα ίσχυρας κατασχεuΊΊς' 5ψους 0,90 μ. τουλα.J.ισ;ον. 

6 'Η 'ξ \ "ψ - , - α()μου ε~νIXΙ · ε ωτερικ1') ο ις του κτφιου του στ , , 
, - ,Ι ," " τη'ν εμωανισιν αρχιτεκτονικως αρτια και εναρμoνισμενΎJ προς , . 
της πεΡιοΧΊΊς. 

7 'Η' J \ - , \ ων εν;.rα:rα:-· εν YS\lZL κατασκευΊj του κτφιου μετ,χ τ ι'~ , 
" ; Ι" \, λ' Υ)' προς τ.Χ στα:σεων 70υ ε~ναι ΤOΙDιυτη, ώστε να αποκ ειετιΧΙ _ 

γειτονικ:Χ κτίρια :η όρόφους ,ου LatOt) μεταβίβασις κραo~σμ~ν 
, " Ι, - λ· ι υ Εις "ας κα;ι ηχων προκαλουμενων εκ Τ'Yjς ειτουργιας το ., 'λ-

περιπτώσεις σr;or.θμων μΙσου και μεγάλου μεγέθους επιβα: 
λ ' β λ' .., Ι, Ψ - " u' c;-ως μεσο-εται Ί) παρεμ ο Ί) η επικαΑ') ις των πα.σϊ)::; φ ς, _ '_ 

- ,-, - - 'θ' θ' '"~ως ......... ς ευ τοιχιων κα.ι Τ'Yjζ οροφ'Yjς Τ'Yjς αι ουσης στα μευυ.:. "', 
, ι θ' i ι 'κατοικια:ς, ρισχoμενΎJς κατω ι οροφου ΧΡΎJσιμΟΠΟLοuμενου ως Ν 

" '" ~ - ~" μονωτικου γραφειων και νοσοκομειου η ΚI,ινΙΚΊjς, 01. ΎJXO 

και άντικραaασμικοu όλικου [κανου πc'ι..ΧΟ'Jς. ., 
, 8. Ή aι.χτor.ξLς των χώρων του σταθμου εΙναι τοια;υΤΥ): 
ώστε να, έξασφαλΙζεται -η πλέον ανετος έξυπηρετησις πα:δ~ 
την eraoaov, στάμθευσιν και ~ξοaον των όχημcfτων . Ρ 
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τουτο Μον νι:t ύπάρχη οιάορομος μεταξυ Μο σειρων αύτο
Υ"ινήιτων .πλάι",οο,ς τΟΟλάιχιστΟΝ 3:.OIOr μ.ο 5.00 μ., ().ΟΟΙ μ. δια: 
στάιS-μ.$οοιν &πΌ Ύω;Υ[αΝ' 450 ()()f' y;~1 9()J° ιmn:ττciχως. 

9. 'Έκαστο'; Ο'fjιLοσtας xρ~σεως σταθμος μέσου ~ μεγάλου 
'θ "ο' \ 'β θ \ μεγε ους σια ετ;ι . τo~ς \ κατ~τεe,; O'fj ψικους χώρους : 

α) Κεχωrισγε'Jον ι:,πο ,του ~ωρoυ ~ταθμεύqεως 1>ιαμέ
~ισμ~ oιαφυλ~ξεως .::ων ~νoυμα_τω; του πρ~σωπικoυ μετ' 
rι.ναλoγoυ _ προς τουτο οι:ριθμου ιματιοfJ'fjκων μεταλλικΎ)ς 
κατασκευψ;, . 

β) χώρους ύγιεινΎ)ς μετιf νιπτ~ρων, WC Κ.λπ., 
γ) ά:πoθ~κψ, ά:πιφανεΙας rσ'ιjς προς το 0,3% τουλάχι

στον της' ωφελίμου επιφανείας του σταθμου. 
. ,10. Ποφα. ην ε(σοοον ·κα!. εξοοον το\) ~ταθμoυ oΎjιLOσίας 
xp~,σεως ύφίσταται Οια.μέ'ρισμα. εΥ Φ θα. στεγ&ζεται γραφεϊον 
κινΊJσεως. . . 

11 Ή ' , , ,- Ο - \ 'έ '. εσωτερικ'lj εΠLΧOινωνια του στα. μου προς ετ ρους 

χώρους μ~ Ε;ξυΠ'fjρετουντας τουτον, μέσCj) εσωτερι):ων ά:νοι-
, , , Κ' 't:" , Ι ' 

γματων, οι:πα.γορευεται. ατ ε",οιιρεσιν επιτρεπεται ; 
α) ΛειτουργΙχ εντος του σταθμου κυλικείου, προς εξυ

ΠΎJρέτησιν του προσωπικου καΙ των tοωΚΤΎjτων των εξυ
πηρετουμένων ύπο του στα.θμου αύτoκιν~των κα!. 

β) ~ επικοινωνίχ του σταθμου με ύποσταθμον ΔΕΗ ;η 
με έτέρους, ορόφους μέσι:r ά:νελκυστηρος ~ κλίμοικος 'η έτέ
ρους χώρους (μ~ XpΎjσψ.oπoιoυμένoυς οι' ενoιπoθ~κευσιν 
εύφλέκτων ύλων κ.λπ.) ύπο τον 8ρον Ο'fjμιουΡγ[οις προθα.-
Λ' , . θ' - θ Ι !:" ι ,οι μου κα.ι τοπο ι;:τησεως πυροισφα.λους υρας μετα",υ τουτου 

χοι!. του χώρου του στα.θμου. . 

'Άρθρον 5. 

"ΥΥος. 

ΤΟ ϋψος των α.ωουσων σταθμεύσεως μετρούμενον μετοιξυ 
οοιπέοου κα.!. οροφΎ)ς, είναι τoύλOCxιστoν 2,20 μ. το οε τοιουτον 
μετα.ξυ Οα.πέΟου κα.!. οοκων τούλάχιστον 1,90 μ. 

"Αρθρον 6. 

ΕΊσοΟος. 'ΈξοΟος. 

1. E~σoooς ~ ε~OOός των στα.θμων νοουντα.ι τι:t έλεύθεροι 
&vo' , \..... 'Ψ ..... , / Ι ιγμα.τοι επι τωγ προσο 'εων των εστεγα.σμενων τμ:ημοιτων 

lΧύτων, &τινα. ΧΡ'fjσψ.οποωυντοιι οι6ι' τ~ν εΊσοοον ~ εξοοον 
των α.υτoκινΎjτων. . 

2 Ο' θ \ 'λ 'θ" ' ,Ι' ι στα μοι μεγα. ου μεγε ους εχωσι κεxωρισμενΎjν 

~ισoooν κα.!. εξοοον των ΟΧ'fjμάτων, πλάτους τούλάχιστον 
3,00 μ. έκάστης. 'Οσάκις 'ή εΊσοοος κα.!. εξοοος εύρίσ):οντοιι 
πα.ροιπλεύρως, το συνολικον πλάτος τούτων εΤνοιι 7.00μ. 
τούλ' Λ \ " \ - , ι" ,!:',,, ' α.χιστον. ωρις οια.χωριστικ'fj της εισοοου-ε",οοου επι-

βα'λλ \" -, ''''';' λ-, ετομ κα.τα την κρισιν της υΠΎJρεσιoις o~OΙ τψ ασφοι 'fj 
οιελευσιν των πεζων εμπροσθεν σταθμων, είς ο()ς το πλάτος 
είσόοου-εξόοου εΤνα.ι μεγαλύτερον των 8,00μ. ΕΙς τους μικρου 
κ" 'θ θ \ ""Ι , , , \ οιι μεσου μεγε ους στα. μους ουνα.τοιι νοι υφΙGΤΟΙΤΟΙΙ κοινος 

οιάορομος εΙσόοου-εξόοου των οιύτοκινήτων, πλάτους 3,00 
μέτρων κοι!. 4,50 μ. &.ντιστοεχως. 

3. Είοικως οι6ι στα.θμους μεγάλου μεγέθους κοιΙ χωρψι-
/ " ", λ ' -, ΚOΤΎjΤOς α.νωτεροις των 300 αυΤΟΚΙν'ητων το π ιχτος ΤΎjς ει-

σόοου ώς κοιΙ το' τοιουτον τΎ)ς εξόοου προσοιυξάνετα.ι κoιτι:t 
3 μ' " 300 ' . , ετροι α.να α.υτοκιν'fjΤα.. . 

4. ' Ανα.λόγως τ-ης XωρΎjτLκόΤΨOς, του σχ~μα.Τ05' τη~ 
κ~τόΨεως τοϋ σταιθμου κα.Ι. της περιοχΥις, άνοιζ'fjτειτοιι 'fj 
θεσις των είσόοων οιύτου &στε να. επιτυγχάνεται ~ κοιλυ
τέρ "" "ξ , , ''''' ' '!:""" -, ά~ω') , α. ουνοιτη ε UΠ'fjρετησις εισοοου κοιι ει,οοου των ΟΧ'fjμ, , 
εν cruvouoισIλiJ) προς ~ν επ!. των ό~ων κυκλοφορΙαν. 

5. Είς κα,τoιλλ~λoυς θέσεις προβλέπονται εξοοοι κινΟύνου 
8ι6ι '. ι ""'" " ... Ι '):: ε το προσωπικον, οιαορομοι, ως και Ν\ιμοικες ε.."υΠΎjΡ -
1'0- ,ι \ " ", \ Τ "" \ (' τ ~ υσαι αποιντας τους οροφους οια. να εινοιι ouνoιτ'fj '1J εκ ου 
κτιρίου του στοιθμοϋ άπομάκρυνσις τοϋ προσωπικου εν 
ω 'ι Ρ~ ανα.γΚΎjς. 

"Αρθρον 7. 

Τοιχοποιtα:. 
Ot περιμετρικοΙ κοιl. έσωτερικοl. Οια,χωριστικο!. τοϊχοι 

του στοιθμου κοιτα.σκευάζονται εκ λιθοοομ-ης ~ έξ ώπλισμένου 
σκυΡΡaέμοιτος ~ &ξ οπτοπλινθοοομ-ης πάχους ένος κοι/. ήμΙ
JεΟς πλίνθου τοδλάχιστο ..... ~ έτέρου όλικο;; άνοιλόΥου άντο-

χ'ijς ενα,ντι κρούσεων .ιtα:ί πυρος κοιΙ εν γένει συμφώνως προς 
τοuς κοιτιΧ περιοχ6ις Ισχύοντοις οΙκ08ομικοδς κα,νονισμούς. 

"Αρθρον 8. 
ΣτέγYJ. Δάπε80ν. 

1. Ta στοιχεϊαι των'l:ρορέων της σ:ΤέγΎJς μετα της επικα,
λύψεως αύτη ς δέον να ώtnν έξ ά:κocύστου όλικο;;. 'Η χρησις 
μετα.λλικων ζευκτων μετ' επικoιΛUψεως 8ι' a.ύλσι.κωτων λα,μα,
ρινων ~ &.λλων ύλικων άναιλόγου OCντοχης κa.Ι πa.pεμφε~oυς 
εμφοινίσεως επιτρέπετοιι, εφ' ΙSσoν τοστον εΤνocι σόμφωνον 
προς τοuς Ισχύοντocς οΙκ080μικοδς κocνονισμοδς δια: τ-ην περιο
χ~ν ενθοι ό ύπο t8pucrtν σταθμός. 

2. ΤΟ 8ά.πεΟον το;; κτφΙου' 8ιocθΙτει ίπιφ&.νεια,ν σκλ'l]ριlν 
και!. τροιχεϊοιν εlτε εκ κατοισκιtυ'ijς etTIt 8ι' έπιστρώσεως. Αδτη 
ε!ναι &.ντιoλισ&ητικ~ Ι:χει κοιτά.λλ·ιjλον κλΙσLν δια: την p'o~ν 
των όΟά.των κα,/. συγκέντρωσιν αυτων !ντος κocτοιλλ'l]λων 
δχετων προς περocιτέρω άπαγωΥήν των ιΙς το σόστημα 
άποχετεόσεως. ΈπΙ της επιφα,νεΙας τοσ δαπΙ80υ Ο"ι')μιιοσντοιι 
8ια λευκης .η XL1'ptV'l]I; διοιγροιμμίσεως αΙ θίσι:ις στocθμιόσιωι; 
των oιυτoκιν~των ώς καΙ ΟΙ προ τοuτων ύποχριωτικως 
άφtέμεvοι 8ι&.8ρομοι. • 

'Άρθρον D. 
, ΛποχετεόσεΙζ. 

1. 'Η εγκοιτάστασις 8ιαθέτει πληρες xor.t Ικ!Χ'Ιον &.π~
χετευτικον σύσΤ'Υ)μα, κοιτεσκευασμέ'Ιου συμφώνως προς Tovc; 
ΙΟ"',{ύοντοις κανονισμοUς. 

2. το εντος του στor.Ομου άποχετευτικόν 8Ικτuo'l εΤνοιι 
έφωΟια.σμένον 8.' έπαρκοσς άριθμοσ κατσ.λλ~λω'l φρεατΙων 
κοιΙ σιφωνίων 8απέ80υ. 

'Άρθρον 10. 
Θσροιι. 

1. 'Η εΙς τ6ις είσό80υς κοιΙ έξ6δοuς τοποθέτησις θυρων 
8έν ε!νοιι ύΠOχρεωτLΚ~. Εες &ς 6μως περιπτώσεις τοποθε
τουντα.ι τοιαστοιι, oιutoιL είναι άρΙστης XCXTcxσxEu~c; xlXt ΚΙΧ).ΟΙΙ
σθ~τoυ εμφa.νΙσεως, το 8ε ίιλικον κlχτocm,εu1jς των EtVlXt XXIXUa

τον. ΤΟ άνοιγμοι καΙ γ.λεΙσψον ocυτων συντελείτοιι εζιχερωι; 
'~στε ν6ι μ~ ίιφίστoιτoι~ oΙoσ8~πoτε XLν8uvoc; έμπλoκΎjς των 
κοιΙ ν6ι μ~ προκΧλητα.ι oΙoισa~πoτ:ι: μορφ-ης 8uσχέρε~1χ 8~68ou 
οι' οιύτων. . 

2. ΑΙ εσωτεΡLΚΟΙL θi.ίρoιι του στοιθμοσ EtVlXt έξ άναλόγοιι 
ώς &.νω Uλα~U. ΑΙ Οί.ίρ:χ.ι OΙUt!XL άνοΙγοuν έκ των εσω προς 
τ6ι' έξω. 

'Άρθρον 11. 
Ποιράθυροι. 'ΑνοΙγμοιτοι. 

1. ' ΑνοΙγμa.τα προς τας πλεuρας γΕΙΤVLctζοuσων πρός τόν 
στοιΟμον οΙκοδομων &.ποιγορεύοντοιι. Tuxbv φ(ι.)τocγωγrιt 
(δοιλοστάσιοι) προς τ6ις πλευρας ταύτοις κοιτocσκεuocζονΤIΧL 
εκ μεταλλικου σκελετου φέροντος διπλ& τοιχώμοιτα. ίιοιλο
πινάι"kων ;η $1;:' ;""λΟ'Πλίν.l).ων :\1νii-ΙΥ.τιχ.ων ιί; τα; :.ιφηλιΧ; '~ΙFμ?
ιΥ.,Ρi»:rία>;. 'Αντι.&έτω;. ει; 't1ιX'" r.At:JPιX," -;;ρωόψ«ι:ις; τώ O'f:xii-μ.oi:ί 
'Π'Ρ~6λi:,ο;ντχι ~tο~γμχτχ (r.xpMft)frx) ~ικ.ρ&ι; ιbι;l<fτάσιωι; ~:ά 
την ,μιωο:τιν Τ'ljς <J 11,J..t'D'JPI'I).9-'Ij:3'CI';'Io'1 '1):;, ιν r.'spcr.t~ec r.'.ιρχactCΙΙ; 
1mερ;;ti~ε.ως. τα r.Λχί:τιχ τω'! r.:χρχ·[).:.;,ρων. ψ-εΎΎιτων, .'Χ.λπ. 'ί,':%--

r ' t t. • t 

. ρε;μψερι&w έξ:χρτ'l);ι.ιΧτων &ι,l,::ι:ι Υ.::Ι:ϊ:'επ.ε:ι:w..ι.~νχ ε.., nr.r.r't'OtI 
ύλικου. , , 

2 ' Ανοιλόγως τr.ς θέσεως των πocροιθuρων 8uvoιTIΧL να. 

ε'''''''β~λΊ\ΤOΙI. χρτ,σγ ~οuσ,:,άλλων έξωπίΜμένων διχ μετοιλλLΚΟU Ι,,"ι,ι uI. 0J ... j .., \ , t .,~, t 
πλέγμοιτος ~ κρυστ&.λλω'l άν:Χλόγω·, ι8ιo~των ιoΙ~ ε ς ~ερι-
πτώσεις μ~ δπιΧρξεως προστεγοισμ:χ.τος κoιτωθε~ π:χ.ΡΟΙ?'Jρων 
κειμένων εΙς πλευρά-ν προ τ'Ι;ς όπο[χς Π7.ροιτηρει:ra.ι κ;νΊίσ~ς 
πεζων. 'Εκ του άνοίγμα:;Οζ το')τω ~έ~ κ!Χ~!Χλοιμβ,lΧ.'1ετΟΙL 
χωρος σταθμοu δυ'lOCμενος νOC κa.τα:!.Ύ)'l'θίι νπ~; :ΧUΤΟΚLνίιτων. 

'Άρθρον 12. 
ΠροστασΙοι εξ {ιπερκειμένω'} iιρόφων• 

ΣτοιθμοΙ γ)ν οΙ ύπερκεΙμενοι ΙSΡOΨOI. χρ·φψοπο!.tJUν.IΧ.L b)ς 
κοιτοικΙαι :r. γρα.φεΤIΧ. iJπερθεν της είσ6δοu-έξό80U 8ΙΙΧ.θέτουν 
πρoστέγασ~(X' (μοιρκΙζοιν) π).OCΤΟUζ taou πρός τό μέγιστ~ν 
επιτρεπόμενον ύπο των έν ίΟ"'l.ύι κοιτα: περιοχα:ς πολεο80μικ,?ν 
κα.νονισμων. <Η ύποχρέωσις οι()τη δέν ύφLστιχ"l'ιχt δια: 1'CU:; 

στιχθμου.;; ocvro «ντλιων κα.uσΙμων. 
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συντελείται δια. κεκλLμένoυ επιπέδου, το συνολιΥ..Ο,ι πλα70ς 
τούτου μετα. του πεζοδρομtοu ε!ναι 6,00 μ. τούλά:ι.',στον, ~ aE 

'Άρθρον 13. 
, t:' ., , 

Έπικοινωνια, μετα:",υ οροφων. 

1. • Η OCνοοος και κciθοδος α,ίιτoκιν~των εΙς έν oρoφ~ ~ 
υπογείω χC:ψ~, α,ίθούσα,ς στα,θμου, δύναται να: 8ιενεργει~α:ι 
εtτε o~σ: κεκλιμένων &νόoων-κ~θ?oων (R_AMP,ES) ειτε 
~ι' ιΧνελκυστ1:ρων ~λεκτρικων ΊJ υ8ρα,υλικων. Εις πολυω
ρόφους σταθμοuς 'μεγOCλου μεγέθους, έφ' οσον ~ &νoδo~ κα,ι 
κάθ080ς των αuτοκινΤιτων 3ιενεργείτα:ι οι' &νελκυστηρω~, 
τοποθετουντο:ι τοΙΙλά.χιστον δύο τοιουτοι. Δια στα:θμους 

'Ο ' , , , ',1 1:;00 .,. μ μεγOCλου fl;Exe ους, ωφ_ελιμΟ,υ επι~α:νε~ας με-μ" ',ν , •• • 

ύφίστα,ται εν ισoγει~ χωρος α,να:μονης α,υτοκινητ<;,ν <?φελ;μου 
έπιφανεία,ς 50 τ.μ. τουλά.χιστον. Εις στα:θμους ωφελψ~υ 
έπιφα,νεία,ς μεγα,λυτέρο:ς των 1.500 τ.μ. δ χωρος ανα:μονΊίς 
προσα,ύξα,νεται κατα 5 τ.μ. αν&: 200 τ.μ. ωφελίμου απιφα-
νείας. , , , , 

2. Εες τοuς πολυωρόφους στα:Ομοuς ωφελψου επιφανεια:ς 
, '" Ι.': , , .... ,. , \ 

ocνω των 6.000 τ .μ. εφ όσον Ί] επικοΙνωνια του ισογειου r:,ετα, 
των λοιπων όρόφων (ίιπεργείων ~ ίιπογείων) ~ν:ελειτα,ι 
3ι' &νελκυστ~ρων, έπιβάλλετlΧι έπιπροσθέτως κα,ι -iJ ~lΧτα= 
σχευ-}, κεκλιμένου έπιπέοου έλα,χίστου πλάτους μετα του 

., ~, '.,~ Ι ") _" πεζ08ρομεου 3,50 μ. σια: Τ'Ι)V ε.,υΠΊJρετησιν ο ,ων των ορο-
φων τοί) σταθμου εν ωρα έκτciκτου ά:νάγΚ'ης. 

'Άρθρον 14. 

Κεκλιμένα, έπίπε8α:. 

1. Ή προς το οριζόντιον έπεπεοον κλίσις των ά:νόδων-
θ ' \\ \\' , β' 1 170/ Α' , - " ~ , Υ , κα, οοων οεν υπερ α,ινει Τω /0' ι προ των εισΟσων-εζΟ-

~ - θ- \' \ ,- \ λ' 'ι σων των στlχ μων κα,ι εντος αl)των τυχον κεκ ψεναι επ-

φά,νεια,ι 3α,πέοου κα,Ι έπΙ μ'ήκους τουλάχιστον' 5 μέτρων 
οέν εχουν κλίσιν μείζονα, του 7%. Εις περίπτωσιν κα:τασκευΥις 

ι ., ,~ '),., λ' ,. λ' - , κεκλιμενου επιπεοου επι ακα: υπτου χωρου YJ κ ισις του επι-
πέ80υ κα,θ' ολον το μΥιχος αύτου κα!. μέχρι τ-~ς ρυμοτομικΥις 
"" '\.\ - ...., ",,., 'Ύ 'ζ 
ΊJ oικoooμΙΚΊJς γρα,μμΥις οεν επιτρεπεται να εινα:ι μει ων 

το\) 7%. 
2. ΤΟ Μπε80ν των κεκλLμένων &νόδων ~ χα:θό3ων, παρου

σιά.ζει άνώμαλον έπιφάνειlΧν προς έπt'":'ευζιν μεγα:λυτέρα,ς 
προσφόσεως 3ια: την &ν080ν κα:Ι κάθ080ν των όχημά των. 

3. Δια σταθμοuς (~φελίμoυ έπιψανεία,ς κάτω των 6.000 
τετρ. μέτρο το πλάτος του κατα,σΤΡ{:jμα:τος των κεκλιμένων 
άνό8ων-κα,θόοων εΙνα:ι 3,00 μ. τούλάχιστον .. Έλικοειοους 
μορφΥις OCν030ι-κάθ030Ι εχουν άκτίνα, καμπυλότητος 6,5 μ. 
τουλάχιστον άπό _ou έσωτερικου ακραίου σημείου τοί) έΧευ
θέρου κα,τα,στρώμα,τι:,ς, .η δε έπιφάνεια, αυτων εχει ~:γκαρ
σίαν κλίσιν 3% εως 5%. 

4. Π ρος την μία,ν τοίιλάχ ιστον πλευρα:ν κα,Ι πέραν του 
καταστρώμα,τος του κεΚλιμένου έπιπέοου κατασκευάζεται 
πεζ08ρόμιον πλά.τους 0,50 3ια: τ.ην οι' αίιτοί) OCν030ν καΙ 
χάθ080ν τοσ προσωπικου του σ,ιχθμου. Κεκλιμένα έπίπε8α 
καθ' ολοκληρίαν εUθύγρα:μμα: εις στα,θμο';ς μικρου μεγέθους, 
ώς κα,Ι τοια,στα εΙς μέσου μεγέθους στα,θμοuς όοηγουντα, 
εις βΟίJGΊj7LΚοuς χώρους (πλυν7+ιρια.-λιπα,ν7Υιρια, κ.λπ.) δύ
ναται να εχουν πλάτος 3,00 μ. μετα του πεζ08ρομίου. ΤΟ 
πεζοορόμιον τουτο παρουσιάζει ανα:λόγως ,αν6jμαλον έπι
φάνειlΧν οια την άΔνουνον χΡΥισιν του. 

:>. ΑΙ α.νοικτα,t πλευρα.Ι των κεκλιμένων ιΧνόδων-κα,θόδων 
έξοπλΙζοντα,ι 3ια προστατευτικοσ κιγκλιοώμα:τος :η ",;oI'l[Ou. 
εξ ώπλισμένου σκυρ08έματ'ος, &μφοτέρων &ναλόγου &ντox'iις 
εναντι τυχον κρούσεων. 

6. 'Η θέσις της κεκλLμέψ~ς έπιφανείας &νόοου-κα:θό30υ 
έντος του στα:θμου έκλέγετα,ι τοιαύτ'lj οί\τως ωστε να &πο-
λ ' ,ι~, - " ~ - \ \ θ \ Κ ειε7αι Ί) οια,σσΊϊποτε μOΡ9Ίjς οχr.ΊJσις των περι τον στα, μον 
,ι ',......., Ο'β ,Ι ,..... ~ ..... οικουντων, εΙ7ε εκ το:; Όρυ ου ειτε εκ των κρα,o:Jισμων, 
~λλ ~, '"",. ,~ .... ..,\ (, , α ως οι φΖρον7:::ς τιιι; Κ:::%Λψενα επιπεοα, τοιχοι ΊJ οι εψαπτο-

,..... "" , λ - 'θ' , , μεvοι αυ,ων, εφ οσον α,ποτε ουν μεσοτοχια:ν με ετερου 
χτ ' - θ' "λ ,- \ - ~ \ λ -• ισμα,-:-ος, μονουνται κα ο ον ΙΧlJτων το μΊjΚOς o~α π ακων 

φελλιιίί πΧ-χους 5 έκ. τοόΜχιστον .η έτέρου tJX~xoij ~σ'fJς Ίj 
μ:::γαΧυτέρα:ς Ικανότη'":ος ΥιχομονC:Jσεως, παρεμβocλλου.ένων 

~, ...... , ')' Α Ι 

μεταζ'J '":Ίjς εν ι-ογι? -::σιχοποι'ιας. 

~I ι;.') , λ' θ' ') , , , . Γ~ις τους πο υωροφους στlΧ μοuς ωφελειμου επιφα,νειας 
" -- 6000 ' ", ., '-" ανω .ων. τ.μ., εφ οσον ΊJ εΠικοινωνια του ισογειου 

, \ - λ - " « , "" t ') χωρου με-:α, των οιπων οροφων υπεργε,ων ΊJ υπογειων 

\ ,\ λ ' ('., ~ (... ~'" ι 
έξωτερικ'1) ~Χ'nς κα:μπυ οτ-ψ,?ς oι~ τα, ~Λι~oειo-~ τμηματα 
α,υτου τοΙΙλαχιστον 9,00μ. ΟΙ οροι ουτοι δεν ειναι Cι'.τoXρεωη. 

. , θ - Η δ Ο' '" κο!. πρoκεLμένoυ περι στα: μων, οιτινες, ι~ ετoCι') ωΙΤΙ$λιμον 
έπιφάνεια:ν ισογεLου χώρου 120 τ.μ. τουλα:χισΤΟ'ί. 

'Άρθρον 15. 

, Ανελκuστ-r,ρες. 

'Η τοποθέΤΊ]σις κα:ι χρησις ιΧνελκυστηρων r:λ-ηροι ,,:ις 
, ΟΙ 't' .. 

κα:τωτερω προur.ο εσεις κα:ι ορους . 
α:) Ή εγκα:τάστοισις των ά:νελκυστηρων συντελείτα,ι συμ· 

(nώνως προς τούς ίσχύοντας κανονισμ01Jς, 
τ 'Χ" t, t \ "") 'θ 'i' \ β) εφ' οσον σεν υψιστατα:ι ικα:νος εΛευ ερος ιοιωτιχος 

, ,,-;:.. .... θ - ι ." 'λ 
χωρος προ της εισοοου του στα: μου μεσου η μεγα, ου μΖ' 

• , οΙ ...., j Ι , , r ΙΥ 
γέθους ΎJ εσις των ανεΛκυστηρων α,υΤΟΚ,ινη7ων ΟΡιψrαι 

, .. , , - 00 ,\ Ν 
ύποχρεωτικως εΙς ιΧπόστασιν τουλαχιστον u, μ. α,πο 'ΓΓις 
εΙσόδου, ωστε να ύϊ.άΡΧΊJ πάντοτε ελεύθερος χωρος αναμον1ις 
των προς στάθμευσιν α:')τοκινΥιτων, 

θ \ ~ θ' λ ' ......~" ι γ) εΙς στα: μους σια ετοντα,ς π εωνα,ς των ουο οροφους 

ύπερ το Ισόγειον Ί\ πλεΙονα:ς των τριων ύπoγε~O'Jς όpόφ~υς, 
επιβεβλΊ]μένΊJ καθίσταται -Γι τοποθέ-;7jσις ~νελκυσΤ'fιρoς 

, t' ...., , ')', -ον 
προσωϊ.ων, ικανοτητος τριων α,τομων του ,α:χισ. . 

"Άρθρον 16. 

Φωτισμός. 

') ~I ,')") ..... ',, l,pOU'" -ου 1. Δι α,παντας τους ισογειους κα,ι α:νωγ",ωυς Ί5" , ',' 
σταθυ., οϋ προβλέπεται κα:τάλλΊjλOς ψυσικος φωτισμος, επι· 

. / "" λ' / ( 'αθυρ1. τυγχα,νομενος σΙ αν:Jι ΟΥων μεσων φωταγωγοι, παρ , 
&νοίγμα,τα). , , 

2. Ό -ήλεκτρικος φωτισμος του στα,θμου τυYΊ.αν~ι 7:1:1.' 
, ΤΙ \ -, ''Ι' ' ΚN~NΛp'oλoΨ ρα:ΙΤ'ljτος. α φωτιστικα GΊjμεια ορι",οντα,ι, εις ,:,,:,".οΙ '; 

θ '· \" \ , θ'" " πιτυγχαν~-αι ΚΧ;-CΙ: εσεις XOCL εl,ς ι.κα.νον α,ρι μον, ωστε να: ε . "'. ., 
το 8υνα,τον όμοιομορφίoc ψωτισμου κα.t έπα.ρκ·ης φω7ιστιΧ'ι: 
" εντα,σις. , ' 

3 'Η ' Ι" ... "'νο') ""l)-Ol) χα', · ΊJλεΚΤOΙΚΊ) εγκα.τα.στα,σις εινα,ι στεγ",- ." ~ 
, \' • .,' '·ρι ';'I"κ-~ικων συμφωνος προς τους ισχυοντας κα,νονισμους π'" ·, Ι" ", 

έγκα,τα:στάσ:::ων. . , 
4 Τ , ,-, λ' , ~o\ μ~":ι.ίl)-;zooν · α, φωτιστικχ GΊjμεια, εκ εγωντα,ι εις. ~ ι ~ . 

\\ \ ",Ι, \" θ - λ' ν .,-ου σ\)()~'~ιltocτος ουνα,τον υψος χα,ι α:νω εν των σω ΊJνωσεω, ' . " 
- , ., " β 'λλ·~α:ι i έ'('{α-;cι;σ-:α-κα,τα:ωνισμου εις ας περιπτωσ:::ις επι α, "'. ι • 

σις τοιούτου. , ~11.' 
5 Ο• , - λειο'ιτα' ο' · ι ZρΊJσιμoπoιoυμενoι λαμΠ't'Ύ)ρες περικ ' , 

/, . -, '" - 'γματor ocv(J,-καταλλΊJΛoυ προστα:τευτικου χα,λυ:.1.μα-.ος Τι ΠΛε ~ 

λόγως τΥις θέσεώς των. _ , _' -~lXι 
6. Ή χρ~σ~ς φορψων ηλεκτρικων λ'.)xνιω~ εΠLΤl,ε;~1 

, '.- ' ,- θ - θ' επIΟ .. ι,)οΊilσεως μονον εις υπαοχουσα,ν εν τω στα, μω εσι'l ι. ~ \ 
..... ') ,~ (: \ ,~ί ι! (, ',...~,. 03ό,,:,ησιν 

τωνα,υτoκινΊJτων, υπο τον ορον οτι το π~oς Υ'ΡΟ)" ,τς 
των λυχνιων το')των ηλεκτρικον ρευμα. θα: εινα,~ x~;'Ij, Ι_ 

, (4(\ β' ) '''\ 'θ \ .. ~.' ν-OCΙ ~ντo~ προ τα.σεως ~ ολτ αι σε λυχνια,ι α. π:::ρι""""ιω. <- • 

στα.τευτικου μετα,λλικου Πλέγμα,τος. .' &1t'-
7 Ε' , θ'" .... t 'ς oporpOIJC .... ~. · ις ,O'JC; στα μους με πλειονα.ς του ενο, .}, τcιι 

β 'λλ ", \ -,,.. ,~ κινουνου συνυεη α, ετα,ι οπως ο φωτισμος των εζοσων - i 
\ - -')' -'λ ικης 3ιανoμΊJς ι προ της κενΤΡΙΚΊις ασφα, ,εια,ς της '1) εκτρ!.. ' φω-

\\ - ,~" ,~, -ς του κυριως 
τροφΟΟΟΤ'fjΤα,ι εζ ετερας α,νε",αρτητου τη 

τισμου πηγ~ς. 

"Αρθρον 17. 

. ' Αερισμός. 
, (, , f .... θ - -ooβλέίt'ε,;σ:~ 1. Δι α,πα:ντα,ς τους χωρους ,ου στα, μΟ,υ ~", ΝΙ ό 

, \" - , , " \ u."I\ υφιστlΧΤ'" 
επα.ΡΚΊ)ς α.νανεωσις του αερος, ωσΤΞ να, . ", \ 'συ"-

, ~ Ι, - β ζ' " ~νoς και ι κινσυνος συσσωρευσεως α,τμων εν ινης αφ """ Π-O~, 
( t , " ., ε-τεοου . rι 

κεντρωσεως υπολλειμμα,των κα.υσα.εριων α:τ 'βλ'~oντ:xι 
- ,~')',,... -., υ πο() ει,," 

τουτο και οι επιτευςιν φ'Jσικου αερισμο " \ ποΟε-" ,\, ,,' 'λ)"Ι\λων το , 
ανοιγμα.τα, επι τοιχων κειμενων ενα,ντι οι "Ι ':. ΚIX';'~ 

, " , "'ζ - 40 lιε,ρων Ν τουμενα" εις α,ποστα,σεις ουχι μει ονας των t"" _ ~σ.Oμo~ 
, " \,~ λ'ζ "ξ' μός του σ· τροπον ωστέ να. ε",ασφα, ι Ί'J"αι ο ε α,ερισ f έπιςια-
\ '" , , - ~ , ~ \ - μΎjλOτεOων , κα,ι ισιαιτερως των σα:πεοων και -:ων χα • '): pttrl).OV 
- 'Η' θ' " - ~, \ • ς OCνω ε.,οιε , νειων. ελευ ερα, επιφα,νεια, των σια, τον ω, &θ~o(-

, , "\ , ~ ου' λαχιστον r \ 
ανοιγματων εχει τας κα,τωτερω τιμα:ς τ , , ς &ν1. 

- λ β' \ 'ισοποσω 
στικως α,μ α,νομενα,ς κα,ι κα,τα,νεμομενα,ς 

l)ροφον κα.~ ocv± ocν-::ικειμένην πλευρocν : 
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ΙΧ) Διχ τους μικρου xιxt μέσου μεγέθους στα.θμcυς 0,06 
Τ.υ.. ανχ ΟΧYJμα.· 

, Δ \ 1 :!.. 'θ Β) ! ια. τους μεγα-λου μεγε ους στα.Ομους 0,08 τ.μ. ανχ 
~z~αχ. ,j, 

2. Tif. οια τΥις ΠΡΟ'Yjγουμέν'Yjς πα.ραγράφου ανοΙγμα.τα. ;j~v 
έ .... ,:,ρέπετα.ι να αντιστοιχουν προς πΛευρας μεσοτοιχιων. 
ΕΙ; fXς περιπτώσεις τιχ οια τΥις ανωτέρω πα.ρα.γράφου προ-

ro περιμετρικος του κτι.ρίου του στcιθμoυ τo~χoς, ό ιΧVΤL
στοιχων εΙς τον ocκocλυπτον χωρον κα.ι εΙς θέσεις εΙς ας προ
βλέπονται ,,:α &ς άνω ανοΙγμα.τα., εΤναι aιπλους ~τoι : έκ 
3')0 πα.pα.λλ~λων τοΙχων έλιχχΙστου πάχους 0,10 έκ. έκocστου 
κ:χι απεχόντων με,αξυ των τουλάχισ,ον 0,20 έκ. Έπ1. ,ων 
,,,, β' ",- 1() ως χνω ,οιχων, προ λεπον,αι ,α. υπο -:-r;ς πα.ραγρ. α 

κχΙ (β) του πα.ρόντος άρθρου ανοΙγματα 'JΠΟ την προσπόθεσιν, 
;;7Ι, τ:χυτα aέον να εΤνα.ι aιατε,αγμένα κα,α ,οιου,ον τρό
ΠΟ'! ωσ,ε, το κά,ω μέρος ,ων ανοιγμάτων ,ων κειμένων, 
" -, -" " Ο 50' '1-~πι ,,:ου εσω,ερικου τοιχου voc α.πεχη , μετρoc απο του 

ί)χπέοου, το οε αντΙστοιχον τοιουτον εΙς τον έξωτερικον 
7ύι.χο'! να απέχη απο του aιχπέοου 1,30 μέτρ:χ. ΕΙς OCνοΙγμα.
,α. πρf)ς ocκάλυπτο'ι χωρον οια το'! φω,ισμον των Δθουσ[.)'! 
σΤ:Χθμε'Jσεως έπLβεβλ'YjμένYJ καθΙστατιχι ~ τοποΟΖτφις aι
::λ&'1 δαλοσ,ασΙων. 

3. ΕΙς περιπτώσεις κιχθ' ας οεν καθΙστιχται έφικτ-η ~ 
ε7α.pμoγ~ συστ~μιxτoς φυσικου αερισμου&ς &νωτέρω, εΤ'Ια.ι 
~πoxpεωτικ~ ~ έγκα.τάστιχσις μ'Yjχιχνικου έξα.ερισμοσ κιχτα.λ
ι:ήλου απιχγωγΥις αέρος, με,ρουμέν'Yjς εΙς πιxρoχ~ν ανά.λογο'l 

" (4)' ι , ,ιl " , ", τ.=ρος ,εσσα.ριχς τουλαχιστον ανα ωριχν ανocνεωσεις αερος, 

χπασων ,ων θέσεων ολων ,ων α1θουσων στα.θμεόσεως. 'Η 
Ι ,Ι '" ... 'ζ ... Ύ (' 
ως ιχνω εγκα,ασ,σ,σις μYJχα,lικου εc,ιχερισμου ειναι υπο-
. - '" '" , ι Ε' Ο' ') ,.*). ~ Ζρ .. ω'ΙΚΊ) εις υπογειους χωρους. ις στιχ μου ς αΠΟ'":Λουμ,,,-
'ιοuς έκ πλειόνων των Μο δπογεΙων όρόφων δποχρεωτικ-η 
, θ Ι t \, \..... λ ' , χα. ισ,,:α,ιχι ΊJ πρoσαγωΎΊJ μεχρι κιχι του τε ευτιχιου υπ?-
γ~Ιoυ νωπου &έοος εrτε μέσω φω,αγωγου tκιχνΊjς οιιχτομ-ης 
εΊτε μέσι:> φυγοκεντρικου &'IεμιστΊjρoς. 'Η έγκα:τάστιχσι<; 
-ο..... ...., 1 .....".... 't ..... ' -α,{. έν . υ κατα τα ανωτερω μ:ηχανικου ocερισμου ευ~ισκε, 

λ:::ιτoυpγΙ~ καθ' oλΊjV την aιάρκειαν του 24ώρου. , 
4 '1-1" - 'Ι: υ ε1 ,.. σταOμ~υ'" , . . εγκcxτασ,ασ~ς μ1Jχcxνικοu ε",αερισμο ',,> J, .., 

ωφελ~μoυ έπιφανε~ας α.νω n";)ν 2.000 τ.μ. ~xει Μο ocνΖζα:ρτ''ι
τους κα:t ε1ς κεχωρισμbJΙΧ -ήλεκτρικα κυκλώμcx,;,cx έξ~ερι~τΊ;
~α:ς συνaεομένου.ς μετα του ΟΙΚΤ'Jου αεριχγωγων κα:τα. ΤΡΟ.ΠΟ'! 
ω " , β - " , 'Ο - ι -'ις /-,-στε εις περιπτωσιν βl.ΙΧ Ί)ς του ενος να: τ~ ε ,α: c. ",. 

,,:ουργΙαν ό ετερος . 
• 'Η θ Ι ' ι j ,,... ο. εσις εγκcxταστιχσεως των μΊ)Zα'lΊίμlΧ,;,(,~\I εζ!Χερ~-

σμου έκλ,!,νεται ,oιαύτr.ι ωσ"ε να ύΓDΙσταν,;,α.ι σ;ι προϋΠΓ,-
Ο , -Ι , τ, -
εσ:::ις ασφαλεΙα.ς κσ;!. μΎι πρoκλrισεως οtcισaYjποτε μ?ρφ,:.ς 

T::pενoχλ~σεως. 'Εν ΠΡΟΚΖιμένι:> ~χει έφα:ρμοy)jν ~ aιατα:ζις 
τ-r,ς παρ. 6 του άρθρου 14 του πσ;ρόντος. 

6 ΊΙ ' ,- " "- ιβχιiο'l συν,,:;;-_. - iXnaywylJ του ιχερος προς το π",ρ ,., , 
~,;\τxι μσ;κραν θέσεως ~\lθιΧ ένaεχομέ'lως δφ[στα:~τ;; σ';'ΓΨ'Ι~ 
ε:,όaο'J καυσαερίων (ocxpa κιxπvoOόχων κλπ.). T~ ε:,ω-:-ερικ~ 
στόμια: των σωλ~νων &πιχγωΥΊις αέρος, έπικα:λυπτoντιΧ~ ΟΙ'Χ. 
μΖτχλλικου πλέγματος. _ _ , 

7. ΤΟ πλ-ίστον του &ριΟμου -:-ων έσωτερικων στομιω'ι 
ιΧτ:α:γωΥΊις τ-~ς έγκσ;ταστάσΖως έξαΖΡ~lj"μσυ, ε'Jρίσκεται εΙς 
WYOb" ;'\'ΙΑ..- ~."..;.. ,τ-,οί) Ο<ΧπέΟο'). 

σ,/ο,"" 

<,' ." 

8. 'Η έγκσ;τocσΤα;lηζ ΤΙ:Ι'Ι μηχ:υrι[ΙΧ.7ω'l εφ::ρυτ[ι',:; r'j')'J

τελείτoι~ μΖΤΧ την 'Jπr)β',λιjν σμ7ΙΧfj ς IΙZXέ7Iι~, rr')'I';'''J.σrr'j
μένΎjς ύπο ΤfJU κατΖ νr;μfJ'J !\lΎJϊ.ιχνι.ΚI>; ~ ι )·Π()ίJ."'ιΖ~~JΙΚ()~ t)πrJ.~ 
κειμένYJζ είς την εΎκp~(nν τϊιζ σ:?:J.(ji;lΖς ~t~i. 7·',ν /fίρ"fιγΤ,t1ιν -:Ίιζ 
αδείας ΙόΡ'Jσεωc; κιχ'" /.ε~,!,f)1JΡγί7.ς τ'/) (J'71.Ι )μr/) 1')π-ηp~()ί'X~. 

"", pIIprj'l 1~. 

HZ?ln',I'HC. 

• Η Οέρμανσις τ(";)ν ",;,σ;{)μ(,),Ι (X;.{)Ι,o)(H~)·) "i,,;·I,O:u~r;:(o)c.) 
όέν ΚClΟίστα.ται 1)Π')lΡΖΙf)';ικ·ή. Είς ,χς ;;!Ι(ι}' r:ΖΡ',7ϊ:7Ι;JfίΖtζ ΠΡ'j
βλέπετoc~ '":οιιχ'Υτη Τ''''P(~)ντα~ αΙ κά.7(I)Οι. ΠΡ'Λj;:r)οει1:tζ "l..ιxi" 
οροι: 

α) 'Η Οέρμσ;νσις G'JV';'<:XZ;;ΤX', ~Ι.χ Ο:;:ψ.ι/j :;~'HΙι= 'r, I):~:ι.ι,;:; 
ά.έρος ~ έτέρου μέσο') ί1:~ έμφα.νfζσν7(jς Z·~(·)'".":I:ΙI'X·;·ι) -;:')-;"1.'.1 Ίι 
π':;Ρωrπ'l, 

~) το λΖβ-η":{)ΙΤ7JI'j',,σν τΊις έγΚ"J.';'!χl'j'τ7,σΖι.)ς OZ?(I,J:Ir;;(,I:, 

δσάκι.ς U1J[στ~τα.~ τo~oυ7(..ιν, Z'J?[ι"j'XZ7X'~ z:J'7;J~ ~?)I.'l.·.:έp'ι') 
aι!ΧμερΙσι~.!Χτoς μ'η έπικοινωνrJ;:ί'iτrjς μΖΤΧ τι/} ΧΙ:ΙΡ'ι') r;7'J,II:/.:·j-

σεως, 

γ) -ήλεκτρικIΧι συσκε')ιχι Οφμ,χ'lI'j'Ζως ~\' iΚ7ινrj~~',ί,\ 7.ς 
&παγορ:::,;οντ"J.Ι, 

ο) ό α,ηρ ΤΡ()r,()r),,;,rιrrΖως 7ης π')ρiς (J;;ρ:ι.'1.'II'j':ως 1\;1 
• '( , fj' ~. ν ,. • 

πσοέΡΖετ.χ-!. εκ τΊις ιχι )Ο')σ'ης στ!Χ μΖ')σεως ''ι Ζ:' ε-:ε;;χς :/'.-

e' ι . ~ , ~ " ~ ~ f ,\.!, 
ΟUt'T/Ιζ :::ις "ι,') εΨ)ϊ:':J.?Ζουν r./πωt70",,7ϊ;r.,.;-ε α7μ'Λ XX,JrntlC.,J. 

) 
~ rl ι () ' ... 1' '(1 Ι - ~ 'J. ε ως ';ρων μεγιστης εΡμr,Κ,~"J.l'j'ιιχς ~~ς Τ!Χζ !ΧΙ ,οι) ,ΙΧ" tJ7.-

Ομε'JσΖως ,;,ωετ!Χι ,;,rJιrJ~ΤfJ'J 1:) βΧΟ:.ισΙ (~, 
στ) ":,,χ Οε?:L'l.'J7ΙΚΧ η(;,μΧ7α. 7:?οσ'7oc,,:,εl)r}ν':"Ζ~ έκ κρ'/Ir.rΖ(ι)~' 

έκ .or;(;}V σ,,":χ(J'J.:ε'J6'J'"";{J)'J ':ι.:J7(JΥ..ιγr,--;(')'J, 
Υ) ocVfJLYrJ.ιx~7. ;α(Jιχρισμr)u :Ij t7tΙI1ΧΖ'~Ζω~ )',7.,:,:,1(,7):,/(.),1 l)~v 
~ \ ι' ' .... 

,'tJπ,χ:",χουν είc ΤfJ'Jζ ·'(~)"'σ1)ζ σ":'''(ΙΙ'J.~'Jt1ε(,):; 7..'J'7'.;Κ'.'V'r{,:(ι)v γι 
ι .,.. ~ F 4 ι"" ι \ .1 

zόγ;;01~ς μ~Iι έ7:tό~ΖfJμέ'Jf)')ς 7.'ΙΖ-') XL'Jf,')'JfJ') πtJ?κ~'~iς 7~ν νπΧ?-
ξ,ν έστ[σ;ς πυρός. 

Ι\ΕΨ\.\,\ιΟ\ ΒΌ 
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rt 'λ' Η Υ - '-,~-~ τκιω--ας ro Π' νντηρt'ον απτι;:ται γειτνια,,01Jσων Οι)(.ννσμ.ων Ί) tι<.α οι , 

,μένων χ6>ρων της αυ"fjς ~ έτέρας 01κοaομΊ'ις κατά τά εν 
παραγράφCΜ 6 του α.ρθρου 14 του παρό~τoς ~Ι8ικ~τερoν κα
θοριζόμενα. 'Η στάθμ'Yj του προκαλουμενου εκ της λειτουρ
γίας του πλυντηρίου θορόβου μετρουμέν'Yj at' ειοικου δΡΥιΧνου 
, , , '10 ι 1:' - ι ~ λυ "'"" ειςαποστασιν περιπου /f. περι,> του χωρου του π ν·· ι-

ρίου aev δπερβαίνει τα 70 D.B.A. 

β) 'Η φατάστασις του πλυντηρίου οιαθέτει elaLXov 
μ'Yjχάν'Yjμα πλύσεως, δοραυλικον &νυψωτηρα ~ &ναβαθμον 
~,καταλλήλoυ κατασκευΎjς τάφρον, οιά 'τ·ην οιευκόλυνσιν του 
εργου πλύσεως κα/. λιπάνσεως αυτοκινήτων. 

γ) Ό χωρος ον κα,αλαμβάνει το πλυντηρων ~ λιπαντη
ρων είναι οιακεκριμένος των χ6>ρων σταθμεύσεως. ΤΟ Μπε
aov τούτου εχει την &νάλΟΥον κλίσιν οιά την ρο.ην των εκ της 
πλύσεως δOιfτων. " 

a) ΕΙς το πλυντηριον δφίσταται εΙ0ικόν σύστημα &ποχε
τεύσεως, μετά φρεατίων περισυλλογΤις της εκ της πλύσεως 
αμμου καΙ βορβόρου, &στε νά καθίσταται άQύνατοςη άμου 
μετά των uaιΧ'fων όιαφυΥ1) τούτων εις τον δπόνομον. ΕΙς 
περιπτ6>σεις μ.η ύπάρξεως κεντρικου άποχετευτικου οικτύου 
-η άποχέτευσις του πλυντηρ[ου-λιπαντηρίου καταλ+ιγει εΙς 
στεγανόν βόθρον. 

ε) οι πεpιβιfλλoντες τό πλυντηρων τοΤχοι, μέχρις 5ψους 
2,50 μ. τουλάχιστον ά.πο του οαπέοου,εχουν επιφάνειαν 
στιλπνήν, ",ούτου 'έπιτυΥχανομένου ε'Ιτε Otd: της χρήσεως 
άναλόγου κατocσκευΊ'jς πλακων επικαλύψεως ε'Ιτε οι' ειaικΎjς 
επαλείψεως των λευρων τούτων. 

στ) Τό ελεύθερον 5ψος όρoφΊ'jς καΙ aαπέοου, εφ' 5σον 
προβλέπεται εγκα,άστασις δοραυλικου η 'ήλεκτρικου ά.νυ
ψωτηρος, ά.νέρχεται εΙς 3,40 μ. κα/. 4.00 μ. at' επιβατηγά 
κα/. φΟΡΤ'YjΥd: ά.ντιστοίχως. 

ζ) Ή θέσις του πλυντηρίου <5ιαθέτει επαρκΎj κα/. κατάλ
λΥιλον φωτισμον <5,Ι' ~λεκτρικoυ ρεύματος χαμΥιλης τάσεως 
(42 βόλτ) καΙ Ol,d: λυχνιων καλυπτομένων atd: οιαφανων πλα
κων:η κρυστάλλων στεγανοu τύπου. 

Yj) 'Η θέσις των εν γένει μYjχαν'Yjμάτων του πλυνΤ'YjΡLου 
εκλέγεται τοιαύτη &στε κα/. -η επιθε6>ΡΥισις αυτων να είναιι 
ευχερ~ς καΙ νά εδρίσκωνται ταυτα κατά το aυνατόν μακράν 
των γειτc.νικων 01κοοομων, εφ' 5σον ή εγκατάστασις των 
προβλέπεται εΙς ισόγειον Τι δπέργειον χωρον. 

, θ)' Η εγκατάστασις των μ'Yjχαν-ημάτων τούτων συντε
λεΤται κατά τρόπον παρεμποοίζοντα κατα το 8υνατόν την 
μεταβίβασιν του εκ τ-ης λειτουργΙας των θορύβου κα/. .των 
κραΟασμων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

TμΎjμα Έπιθεωρήσεως σταθμου αυτοκινήτων. 

"Αρθρον 20. 

Προορισμός τμήματος κα/. εγκαταστάσεις αιJτoυ. 

1 Ε' ", θ \ ι" " , . ις εΚGισΤOν σται μον κειμενον e:ντος κατωΚ'Yjμε'l'ης 

περιoχΊjς Μναταιι να. δφίσταται τμΊιμα επιθεωρήσεως των εν 
,- θ ι , ι ( "λ' -αυτcμ στα μευοντων οωτοκινΊ')των ως ε εγχου "ων συστη-
ι "'ι S> θ ' , θ' ι ματων πεΟΥισεως, οιευ υνσεως, εμπροσ ιου συστηματος κα/. 

έλέγχου καλΊ'ις λειτουργίας του κινίγπίρος μέσCΜ ~λεκτρoνικΊις 
συσκευ~ς) και γενικως παροχης εΙς ταuτα εξυΠ'Yjρε"":'σεως 
, β () ο '''' Ι " 'ζ \ ~, ~ . Ί , εις, α: μ ν μΥι ουναμενον να εγγι η τα ορια επισκευΊ')ς α.υτων 

ΚGιΙ r;:ά.ντως 1 ανευ Ίjήσεως ά.νοικτης πυρΟίς καΙ ο~ασaήποτε 
μορφ'Yjζ κρουσεως Yj θορι'..βου. 

2. Διά την έπιθε6>ΡΥισιν aύναται νά ΧΡYJσψοποιΎjτα:ι εΙ<5ικ~ 
τάφρος επιθεωρ~σεως ~ &ναβαθμος ~ &νυψωτηρ δaραυλικός 

,~πιτρε~oμέ~Yις ,της χρ~σεως φΟΡΖιτης ~λεκτΡικΊ'ις λυχνεα~ 
εντός ει~ικ~ς θ-ήΚΥις εκ μεΤGιλλΙΚOυ πλ~γμα.τoς χαμ'YjλΎjς τά
σεως (42 βολτ). 

ι ,3. 'Η τάφρος επιθεωρήσεως κάλύπτετα:ι δι' ει&κων πλα.
κων κιχτιΧ τ~ς ,&ρc:ς της μ~ ΧΡYJσψοποιήσli:6>ς της, -π;ροβλε
πομένων ΚGιΙ ειaικων μέτρων προφυλά.ξεως ενα:vτι πτώσεωc. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Π υρασφάλεlΙΧ σταθμων α,υτοκινήτων. 

'Άρθρον 21. 

Λ'Υ)πτέα μέτρ~. 

1. Πασα χρησις πυρός έντος του χ6>ρου σταθμοϋ ocότοκι-
νήτων άπαΥορεόεται. '. 

2. 'Η έντος σταθμων αύτοκινήτων κεψένων εντός Κocτω-
, ...... ,. Ι \ λ ι ι 

Κ'Yjμενων περιοχων εγκα,ταστα,σις και ειτουΡΥια ΠOCΟί')ς φό. 

σεως συνεργ6ίομ επισΧευ'Yjς αύτοκινήτων, εν οϊς κα/. ηλεκ
τρολογικων έργα,στηρίων, ά.πα,γορεύεται. Ώσι:tότως ιαπcι
γορεόεται -η έντος σταθμων ,φόρτισις συσσωρευτων. ' 

3. ΕΙς καταλλήλους εν τφ σταθμφ θέσεις τoπoθετωντcιι 
αυτόματοι πυροσβεστΊιρες κόνεως, εκτοξευομένης at6: 3,0-

) ξειl)ίου του ανθρακος βάρους γομ6>σεως έκάστου. ~ξ χιλιο
γράμμων το,jλά.χιστον ~ χωΡ'Yj'nκότητος <5έκα λιτρων του
λάχιστον, αριθμου 1):]; ά.ντιστοίχου προς ενα πυροσβεστηρoc 
ά.νά 50 τ.μ. ωφελίμου επιφα,νείας του σταθμου. 

4. ΕΙς καταλλ~λoυς εν 'r<jJ σταιθμii") θέσεις κα/. εΙς &πcιντcιζ 
τους όρόφους τοποθετωντα:ι κάοοι πλ'Υ)ρούμενοι οι' αμμου κoc/. 
συνοδευόμενοι δι' ά.ναλόΥου ά.ριθμου πτύων καΙ σκocπocνων. 

5. Έντος έκάστου σταθμου τοποθετε"i:ται ι)ίκτυςιν aιocνομ~ς 
5,3ατος ύπό πίεσιν συνaε3εμένρν καΙ μετά έφε3ρικης 3εζcι" 
μενΊις πλήρους 51)ατος χωρψικ6τητος 10 μ3 τουλάχιστον, 
προβλεπόμένων είς καταλλήλους εγγυς των θυρων είσ630~
εξό30υ θέσεις του ϊσογεroυ του σταθμου, κρουνων πcφΟΧΥιζ 
53ατος οιαστάσεων tσων πρός τd:ς τοιαύτας των δπα των 
οικεΙων Πυροσβεστικων 'Αρχων χρησψοποιουμέ"Ιων στοι· 
χεΕων πυροσβέσεως. , 

6. Εις πολυωρόφους σταθμους αύτοκινήτων μέσου Κ;Ι 
μεγάλου μεγέθους είναι uποχρεωτικη ή τοποθέτησις 3υο 
τρoΧrιλιΧτων πυροσβεστήρων ώς ά.νωτέρω και βάρους γο· 
μ6>σεως έκιΧστου 25 χιλ. , 

7. ΕΙς εμφανε"i:ς εν τφ σταθμφ θέσεις δπάρχουν ocνηρτ;ι
μένα ι πίνα:κίδες ά.ναιγράφουσαι :,ους ά.ριθμους τηλεφώνου::ις 

ΠυροσβεστικΊ'ις 'YΠYjρεσίας .κιχί του Σταθμου ΑΙ Βοηθειων. 

8. 'Η ~λεκτρικ~ εγκατάστα,σις των σταθμων ώς κocι των 
εις α,υτους ύπαΥομένων πλυντηρίων-λιπαντηρΙων, ,ε'!ν~ι 
εξ όλοκλήρου στεγαν.η σόμφωνος a:1: πάν"ως προς τους :ν 
Ισχύι κανονισμουςτου Κρά.τους. ΣτοιχεΤα της ήλεκτρΙΚ''ιζ 
, ' 1 ,Ι ,~ '" Ι \ λΥ1θωσι σπιν" 
εγκατασΤα:'σεως εν γενει εις α ουνανται να προκ ·1 3' 
θΊjρες (πίνGικες διανομης, ασφάλειαι, οιακ6πται .κλΠ.) εν 
'τοποθετωνται εις χωρον σταθμεύσεως κα/. εν γένει, εΙς Χ,ωρ?υς 

, ",.ι, " ι 1:' ό ,Ι 1:' 'λ' των ocεριων επικινouνους εις ανα,ψλεc,ιν λ γcμ υπαρc,εως ευφ εκ 

~ &λλων ευcρλέκτων ύλων. - , , 1 

9. ΕΙς σταθμους μέσου καί μεΥάλου μεγέθους εν rι;μελσ~ 
ι 'Ν ~ .. Κ '~ά:τωθι 7tO \) γειτνιασει προς οσοκομειον -η λινικ-ην Yj κ . " 

κατοικιων, ξενοοοχείων καΙ πολυωρόφων κτιρίων ΧΡΊ)Cr~μο 
ι , Ι.. -' Υαστηριων, 

ποιουμενων ως γραφειων 1) 'βιοτεχνικων ε~ , οι" 
εκτός των λοιπων ώς ανω μέτρων πυρα.σφαλειας, ε~rι;:ν 

ι . , ι , 1 ,Ι ς πυρος ε 
σΤGιται συστημα α:υτοματου ανιχνευσεως εστια , \ 'ι V 

- θ ~, \ - - f)1) ος υπΟ 7tιεσι τcμ στα μcμ ως και ΤΟLOυτον καταιονισμου ατ ι ας 
επ/. της όρoφΊjς αι:πασων των αιθουσων σταθμευσεως rcp 
άμεσον καΤGιστoλ.ην πυρκα,ϊας. ' d ξ του 

10. Ή τηρφις των ώς &νω μέτρων ελέγχεται απ~ έκ" 
" ,\ - Π β - 'Υ ι ".ερίμντι των ετους υπο της υροσ εστικης ΠYjρεσια~, t" !, αuτίi:ιν 
μεταλλευτων των σταθμων κιχ!. προσκομιζεται ίJ'Π' .... [rι;ζ 

, \ , ",ι S> \, Ι -' ''''είας λειτουρ ι 
εις την αρμoo~αν ,οια την χορηΥησιν της ασ ι "χουν 

JΥ~ρεσία~βεβα~ωσις δτι τά, μέτρα, πυ~ασφα~ει~ς ~λωζ 
καλως, και συμφωνως πρός τους δρους του παρ~ντ ς ll,ιoU. 
,- - , "'" • , ς του areι:ιIr-αCΡ~φειται ΠΡοσωρινως Yj αοεια λειτουργια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΙ. 

, Α ντλΙα:ι κα!. Οεξαμενα.!. σταθμων αύτοκιγήτων. 

"Αρθρον 22. 

'Όροι εγΚGιταστάσεων. 
, " '-.rY.(/.τrι;στιι.-

1. 'Εντός στα,θμων αυτoκιν~των aύνανται να ε ι~· 6Jd' 
θ - 'λ' Ι '!! " ,\ UΤQt ε~νoιι r-01)'1, ιχντ ι(χι ΚGι1~σφων, εφ' uσον αφ ενος ο _ -
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λίιιοu έπιφανείας 750 τ.μ: τοuλάχιστον και αφ' έτtρου &έν 
Γ 'ζ , Ι ~,. / ....., " .... 

περιορι εται εκ τουτων η επιφα:νειiΧ του χωροu α:ναμoνΎJς 

crημocντικως. Εί.ς περίπτωσιν καθ' ην δ στα.θμός άποτελεϊ:ται 
εκ πλειόνωντμΊ)μά:των μ~ επικοινωνούντων I)t' αυτοκινήτων, 

ι ~,. Ι , λ""" " Ι Ι " επιτρεπεται ΎJ εγκατα:στασις αντ ιων εν ισογειφ χωρφ εφ 

5σον ό χωρος οΟ,τος έπικοινωνεϊ μέσφ κεκλιμένοu έπιπέ30υ 
~ θ' ( , f λ ~, ι Τι ανελκuσΤΊJΡος με ετερων χωρων .συνο ΙΚΊJς εrιτφανεt'ας 

750 τ.μ. τουλά:χιστον. 

2. Δια των ~ς &νω &ντλιων Μναντοιι να: εφο(5ιά:ζωνται 
τα εντος αυτων στεγαζόμενοι αυτoκίνΎJΤoι ~ς και τα: tιιερxό-

,ι ~,\ 5 tl ....... ,ι , , 
μενα αυτoκινΎjτα' υπο τον ρον οτι ταuτα εισερχονται εντος 

του στα:θμουη στιΧθ:μεύουν επι επocρκους ~i3tωτικου προ της 
ε:σό<sοu η εξό'δοu χφρου, καΙ εφ' δσον 'δεν παρακωλόετο:ι ή 
εtσο<sος η εξο'δος των ~ύτoκινήτων εκ του σταθμου. 

3. 'Η εντος των σταθμων εγκατocστασις XIΧt λειτουργία 
fι.ντλιων καuσίμων καΙ των (')εξαμενων αυτων πληρουν, &παν
τας τους 6ρους ασφαλείας τους προβλεπομtνους δπο των 
αρθρων 13 καΙ 15 του Β.Δ. 464/70 «περι δρων και προϋπο
θέσεων 1'δρύσεως και' λειτοuργίας πρατηρίων υγρων καυσίμων 
έντος εγκεκριμένων σχε8Ιων πόλεων και' κωμων ~ εντός κα
τωκημένων εν γένει περιοχων» καΙ επιπροσθέτως τους xoc-
7ωθι: 

α) ΑΙ αντλίαι τοποθετωνται &ποκλειστικως καΙ μόνον 
εΙς Ισόγειο ν χωρον εντος του σταθμου. 

β) Αί ocντλίαι (')εν επιτρέπεται 6πως τoπoθετωνΤα:L εΙς 
OCπόστασιν μεγαλυτέραν των 6 μ. εκ της εΙσό'δοu η έξό'δοu 
του σταθμου, απαγορευομένου του καθ' οΙον8ήποτε τρόπου 
(alrΧ πα.ρεμβολης θυρων ~ προπετασμά:των, κλπ.) περιορισμου 
των αντλιων εντος κλειστου x<hpou. ΟΙ περωpισμo~ ooτo~ 
a~y δφίσΤιΧνται ~ια. τα.ς &ντλίας πετρελαίου. Κατ' εξα.ίρεσιν 
" • θ' -, λ - β ζ' , β'θ επιτρεπετα~ Ίj τοπο ετησις των αντ ιων εν ινΊjς εις α ος 

ntpocv των 6 μ. υπό τόν δρον εγΚΟΙΤιΧστocσ:::ως σuστημα;τος 
αότομιΧτου ανα.ρροq::,ήσεως του &έρος είς ακτινα 5 μ. πέριξ 
των α.ντλιων. 

Ύ) ΑΙ άντλ~α.ι 
των κεκλιμένων 
χ6JΡοuς. 

~ , , ι 5 " , 
ευρ~αιωνται ΤΟ\Jλαχιστον μ. μα:κραν απο 
, ,~ .... ('ς:.. ( ). t _' 
ε;πιπεοων των οσηγουντων εις υπογ"ιοuς 

~) ΑΙ 'δεξα.μενιΧΙ καυσίμων τοποQετωντα.ι ·εντΌς του έ3άφους 
κιil μόνον εΙς α.κά:λυπτσν· χωρσν ~ κάτωθεν του πεζοi'lρομ[ου. 

ε) 'Εκ των &ντλιων καΙ εκ των σταθμευόντων προς &.νε-
.\' \, , ,,1"" "ζ" ιΡουιασμον οχημocτων 'δεν παΡιΧκωλuι']τα.ι Ίj εισοσος ΊJ Ec,Oooc; 

των λοιπων oχημιkτων του σΤιΧθμου. 

) Α" λ' , " ζ \', ,,. , ~ αυτων στ ι ocντ ια~, αι οεc,ιΧμενιΧ~ και στoμ~ιΧ εςαερωσ .. ως . 
&'" , θ - "" μικρο εν εΠΙΤΡεπετ;ιΧΙ όπως τοπο :::τωντocι, εις αποστασιν -
τέp~ντων 15 μ. εκ του πλΊjσιεστέpoυ &νοίγμα;τος ο!.ουC5+ιποτε 
yApeιυ, εκτος σταΘμου κειμtνου εΙς 8',1 γίνετα~ Χρ'Yjσις φλογΌς 
~ , d ~ 

Ί ()!ά;σ?~ΠOτε μoρiρΊjς εναύσματος. 'Η πρoϋπ6~εσις αυτη της 
αποσ:τocσεως των 15 μ. οεν είναι υπoxρεωτ~κη προκεψένου 
~ 't -, , β' , , α' ) eD •11 "ερι εστιων εστιατοριων , κλι ανων αρτοποιειων κ ι ,ρ.( 

τοστασίων κεντρικων θερμάνσεων εφ' οσον α.Οται εγκαθι
σταvται εντός Ι/)ιαιτέρου 'δΙιΧμερίσματος. , 

4. ΕΙς πεΡLπτ<hσεις εγκαταστάσεως &ντΛιων οροφΎ'ις ό 
μ,'t)χα.νισμΟς αντλ~σεως ΚιΧυσίμων OUνα.τα.ι να: τoπoθ~o;ητα.ι 
εις ο[α:ν(')ήποτε θέσιν εντός του στα.Θμου μ~ πcφοικωλuουσαν 
τ-ην έντος τούτου (')~α:κίνησιν των oιύτoκ~ν-ήτων. Ot περιορισμοΙ 
7ω,1 δποπιχραγρά.φων α, β, καΙ γ της προηΥοuμένΊ)ς ΠιΧρα.yρ~
φου Ιcrχύοuν εΙς τας περιπτ<hσε~ς ταύτας /)ια την προβολ'ljV 
'tO~~1tl του (')απέi'ιου στα.θμεύσεω~ μηΧΟΙ,νι<:μοϋ, συμπτύξε<υς 
'"ου ελιΧσττκου σωλΎjνoς τρoφo'δoσιlΧς /)ια.' κlΧυσψων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

, , .. Ι , Α8ειαι ί/)ρύσεως κιχ. "ειτoυργ~ας. 

"Αρθρον 23. 

'Ά'δειαι Ι'δρύσεως. 

1. ΑΙ &(')ειαι taρύσεως καΙ λειτουργίας των στlΧθμων ~ύτo
~ι\l1ιτων χορηγουνται όπο "ων κατα: τόπους νομα:ρχιων. 

2. Δια. την χορΥιΥησιν &'f>είιχς Ι'δρόσεως στιχθμ.οσ ιχuτοκιν-hω 
των δποβάλλοντα.ι εις "r!h; &ρμο81ΙΧζ ~ς ~νω δπ-ηρεσΙιυ; ~~ 
κocτωθι 8ικα:ιολΟΥηΤΙΚά. : . 

<Χ) Αίτησις τοσ έν<sιlχφερομένοu, 
β) τοπογραφικόν σχεδιά.γριχ.μμα της περιοχ-ης εΙς τριπλοίίν 

όπο Χλίμ.ιχκα: : 1 ; 500 και είς dκτ~νιχ 100 μ.. εΙς & σ'ι)μ.ειο{ίτocι 
-ή oίκo80μ.ικ~ γραμμη (8ι' έρυοροα χρώμlΧΤΟζ) κοιΙ ~ θέσις 
του σταθμοί> τά: πλάτη των Μων κο:ί' πε~o~ρoμ.Ιων κα.Ι 1ι 
επ' ιΧύτων πορεtα των όΧΎjμ.OCτων,· τζι εΤοος των Υειτονικων 
κτισμocτων κα:Ι. χ<hρων καί ί'δια.ιτέρως οΙ δπά,ρχοντες άΡΧGΗοω 
λογικοΙ χωροι καΙ νOσ'l)λευτικα Ι8ρυμα.τIΧ, 

γ) γραμμά.τιον καταθέσεως εΙς το Δημ6σι.ον Τιχμεϊ:ον 8ρχ. 
500 8ια μονορ6φΟΙJζ ~ δρχ. 1.000 δια ,"06.; περιλο:μβ&νοντιχι; 
πλείονα.ς του ένος ορ6φοuς, 

(')) έκλογικόν βιβλιάριον η βεβιχ(ωσιι; ΠΖΡΙ κlχτlχθέσ.;:(ο,); 
~ικαΙOλOγητικων δια. την ~κδoσιν το1)τοu. 

3. Μετα: τ~ν δπoβoλ~ν κοιι τον ~λεyχoν των Οικα.ιολΟΥηΤΙ
κων 'διενεργεΤται αυτοψία. ίιπο aU? ~ περισσοτέρων μ:ηχοινικων 
~ όπομηχα,νικων, όριζομένων \ιπο τοσ οίκεΙοΙ) vομ«ΡΧQU προς 
γνωμοΜτησιν δια: την tδρυιnν έκάστ(1) σΤGι.θμo;:> ΚlΧι UΠ(jβιυ.
λεται σxετικ~ εκθεσις. 

'4. 'Εφ' οσον, ή Οέσις κρίνεται κατάλληλος διιΧ την t8p')atv 
στα.θμοα, ιJ1tοβάλλοvται (11)μ.πλΎJpωματικως τα: χιΧτ"ι&, 8ικlχιο
λΟΥητικά: : 

α) Σχε8ιOCγΡα.μμα τοα στα.θμοϋ εΙς τριπλοϋν εν κιχτ6ψει 
δπό κλίμακα 1 : 50 ~ 1 : 100 έμφα.Τνον σVν τοϊ:ς &λλοιι; τ~ν 
θέσιν του γριχφείου του σTlXOfLoG ΚιΧΙ των βο'l)θ'l)τικων χΙΙJρων, 
το πλOCτος του κεκλιμένου έπιπέοου κα.Ι ,,~ν ά.κ"Zνσt κσtμπu
λότητος αυτου, τας θέσεις των ύποστηλωμά,των ως κσι.Ι ,,&ς 
δπαρχουσιΧς μ'Υ)χανολογικ,χς καΙ ~λε~τρoλoyικ&:ι; !Υκσι.τιχστ&'
σεις (ιΧνυψωτηρlχc;, άντλίας, i3εξιΧμe:νας, ιχνελχuστηρα.ς, έξΜ
ριστΊjρα:c; κ.λπ.), τα σημε~oc προσβOCσεως, τον χc.ψr.ιν \)πο
i3oxΊic; προσ<ιψιV"r.ς αναμoγ~ς των όχ'l)ιιά.τcuν, -:-OCς t~ιx'7OC-, 
στάσεις των έκ~oτηρΙ(ι)ν εΙσιτηρίων κσιι τlχμεΙων έφ ~σrJV 
δφΙστocντocι τα:υτoc, • 

β) σχε!Μγρα.μμα εις ,~ριπλ~vν ~ν τομΊι δ,;ΙΙ κ:,ίμ<χ~1X 1 : :>() 
~ 1 : 100 εu.φαtνον το ύψος τ<ι)'Ι ορόφων, το ε!δος των (}περ-
., \ θ -, .), eL • " 
θεν .και κocτωΟεν του στα. μοΙ) χωρων, Τ'ιν ι;;πιν ως κιχι 't"IJV 
κλΙσιν του κεκλιμένΟ\ί έπιπέ80'J, 

γ) σχε1ΜΥρocμμ,,; τ'ϊ)ς προσόψεως Tr.ιV κτφΙοΙ) εΙς τ?ιπλοvν 
ίιπό κλίμα-κα- 1. : 50 'ι) 1 : 100, 

i'I) G",(είΜ:Υραμμα. εΙς "pLr:Xu'3v ~ς κ_υκλοφrΨL<Χκης διιΧ:ι:1.
ξεως των χ(:ψων στα-θμ.ε,jσεως μετα των 8ιιχορόμων xuxAr.ι
φορίας ίιπο "λΙμα-κα 1 : 100 .η 1 : 50, 

ε) τεxνικ~ ~κθεσ~ς εΙς τρ;πλουν τοα (11)ντ!ξιx~o:; την μελέ: 
την ΚιΧτα ν6μον 1>LπλωμIΧΤΟ1Jχου Μ-ηχσινΙΚΟ\ί :η 1Jπομ-ηχlχνLΚΟU 
U~ΟΎεγρocμμένη ύπ' ιΧ.)τοϋ, έν η 860ν !-πως , πεΡΙΎ.'Ρckφωντα.: 
) ω- r -11.' ...:::./" κα-χηκευ1γ κχ1 λεΙ';'(ι1)ογιχς του σταOμr.ι'.) 
,επτομερ .. ' "Ι." > Ι., _ l. ' ι 
ΚιΧΙ των έντος α:uτοϋ μ"lJχocνολογικων <-Υκιχτιχστιχσε.ων. 

5 'Εα:Ύ εντος τοϋ υπΌ t1>pucrLOJ στα:θμο\ί προβλέπετιχ<. '1'0-
.. ..J. , ~,\ • ( Ι. ,f 

θ ' σ',; ιχ"'υ,ιιω-ικω,ι r).ΥιVOC\J"f\μα::<>ι'l <'!'.'l. την ΠΙ,t.Jσιν κ:χ ,.-
πο ετη, 'τ' , ·ι/. "Ι - , ~ 1-~. ά. 
πανσ~ν α;υτοκινΤι,;,(.)ν ~ ά.ντλι(;")') r:α.ΡΟϊ;fις ~'Χ\ίC'Lμων Τι "Τ"ΙΧΤ -
στασις μΎJXανικoϋ έξα.ερισμο? ΤΙ ~γκ1.,~σ,;,;ι.σΙ7 σu~τημΙX;Oζ 

Ν {' 51ΝΤΟ" :; ΧI)-ΟΙλ.';"'"Ο\) α:ιιχνΖ')σε(,).., έστΙΙΧζ 
ΚιΧτIΧωνισμoυ )Vh ., i .• • ,. 'ε 

"όΙ" . !rtι' 6σον ά.πιχιτουντι:ι.ι τοιαuταt, Ί) σχετικη γκρ.;σΙζ 
ΠUt'." r , -, , _ (\ • '}._ Ί.oΡ"Υ-ΙΤ<ΧΙ 
όέον Ι)πως πα:ρέΧTJτι:ι.t aL':Y. ,Ί(, α:ΤΓ'ψ7.σ .. ως οι ι:; ':. j ι" 
ή &~ει~ ί3pύσε~ς του σ-:-ocθμ,οϋ Κ7.ί επι 7ft ,)πr,βολ'r. των κχτωθι 
οικα;ιολογητικων: 

. " Δ' Ί'''',}-'ιν ) r Ι 1J κα:-χΟJ.~-ω/" ει" -:σ ''''ι'j.r,r;ι'ιν .. ,.,;,.) 
!Χ ρα.μματιο ... I.~ .... ..ιι:. ~ ~., _',...~, • 

l>px. 500 Οια. το πλυν71jριον .. λ~~':Υ.ν,ril"t)ι" Τ ~-Γ 
β') γ α:"μιΧτ~oυ καΤ!1.θ&σεως εις το Δ'tιμfjη~rJ'1 "μ",ων 

ι.,ι... ,." "'/,.. _ ,.. ... ο . 560 'i3t' έκiστην άντλΙ'Υ,.'} Κ?'.'Jσr.μv;'J. Δι ~~-;I ... χ." •• ?t:"~ 
p~ σμέ"ως .:;, εν OC'IJ:;ΙJ.ΙJ=εt δΙOC'?'Jι:.α: Ζ'/iΊj X7.)ry~/(>} 1 

χουσα.ς κεχωρι "Ι ....'.1 _ Ο" .. , r 

Μον /)πως ύποβάλλψα:ι καί ε .. ερο') γραμμl1.-;~(jν κ'Χ ,(ι. .. '1",(.~ 

elc; τό Δ"φ.όσιον Tιxμε~()ν δρχ. 5ύΟ1. , - _. ')" ') 
) '/ΠJζ μ1)χχνικοϋ έξιχεοισμου εις τριπl.ουν του :ι'ύ,' ~ 

-rocl σ:α:θ:o~ συ')Τ~ΤΙXΎμένης κ~ι υΠΟΥε:γραμμeνψ; κ'!.';';/. τ:χ εν 
ποφχγρχφφ 8 .. ou αρΟρου 17 ό?ιζ6μενoc, 
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δ) μελέτης κα1 Ο"'iει5~αγροφμάτων ε~ς τριπλ?υν το? συστ1;~ 
ματος καταιονισμου ϋι5ατος καL αυτομάτου ανιχνευσεως ε-
σΤ[ιΧς πυρος των αtθoυσων σΤιΧθμεύσεως, \ \ 

ε) προΟπολογισμο\) ε~ς τρ~πλoυν τ~ς απαL;rουμένης δ~α τα2 
~ " J ~,t J ou υπο τοu ως χνω εγχαταστασεΙζ οαπαν'Υ)ς, υΠOγεγρlΧμμεν ι 

I~ " - '\ .... ., ~ εοοο .. ένου σuν-;-αc;αντος Τ'Υ)ν μcλετην μ'Υ)χανικοΙ) και του ενoιlΧφ, \ ~ . 
6. Μετά την υποβολην των ανωτέρω συμπλ'Y)ρωμιΧτικ~ν 

ι5ικαιoλoγ'Y)τLκων -ή ύΠ'Υ)ρεσία πρoβα.Ινε~ εΙς τόν ~λεγχoν α.υ
των κα.ι εφ' {)σον τα:uτα πλ'Υ)ρουν τους διά του πα.ρόντος κlΧθO,:: 
p~ζoμένoυς ()ρους, ΧΟΡ'Υ)γεϊται ~ α.δε~α. ιδρύσεως του σταθ.μ~υ 

- , ,-., Ι ,\, •• Ι θ σ'ν ΤYlς μετα. των εν αυτω εγκαταστασεων υπο την npouno ε. 'Ι 
προγενεστέρας υ~oβoλ"ης των κάτωθ~ απ08ε~κτικων : 

α) 'AnOaELXτLίf.0i) καταθέσεως είς το Τεχνικον 'Επιμελητη
ριον Έλλάδος (Τ.Ε.Ε.) ~ είς τχ πaφαρτηματα αυτου κ.λπ. 
τΤις αμo~βΊjς το1) συντά;ξαντος την μελέτην των μ'Y)χα~oλoγι~ 
κων καΙ. ~λεκτρoλoγικων έΥκαταστιΧσεων Μ'Υ)χανικου κατσι 
1956 Β. Δ/τος ώς τουτο έτpoπoπoι~θη διά το\) 6π' αριθ. 1881 
1966 δμόΙοu, 
β) &,ΠC,δεLΚΤΙΚΟ1) πλ'Υ)ρωμΥις των υπο των δισιτά;ξεων του Α.Ν. 

2326/40 κσι1. 546/43 όριζομένων υπέρ το\) ΤΣΜΕ Δ.Ε. 
(2 % και' 1 %) κσιι υπέρ ΕΜΠ (1 % κlΧL 0,5 %0) κρσιτησεων, 
γ) αποδεικτικου προκσιταβλΥιθέντος είς -:ό Δ'Υ)μόσων 

Τσιμεϊον φόρου έπ1. της άμοιβης τolί κσιτά νόμον μηχlΧνικo\) 
διά. την μελέτην των εν λ6γ~ έγκσιταστάσεων. 

7 'Α ''> '" \, \ \ Ι Ι . ρμοοιοι OΙIΧ τ-ην κσιτα την ΠΡΟ'Υ)γουμενην πlΧραγραφoν 

θεώΡ'Y)σ~ν . των σχετικων πινακίων &μοιβΥις μ'Y)χlΧνΙXων ώς 
κσιl. διά τ.ην ~κδoσ~ν των σχετικων έντολων κlΧτσιβOλ~ς κρσιτη
σεων υπερ του Δ-ημοσίου ~ υπερ τρίτων εΤνσιι διά μεν τ~ν ' 
περιoχ~ν του Νομου ΆΤτLκης το ΤΕΕ διά δε τας λοιπας 
περωχάς ~ διεύθυνσις τεχνικων υπηρεσιων των νομων, δπου 
8εν ύφίστσινται παρσιρτηματα του Τ.Ε.Ε. 

8. 'Η α.δεια taρύσεως, μετά πλ~ρoυς σεφας έγκεκριμένων 
σχεaιαγραμμάτων, κοινοποιεϊ-:αι εΙς την άρμοδ[ιχν 'Υπηρε
σίαν, είς το οίκεϊον Πολεοaομικόν Γραφεϊον atd: τ.ην χoρ~
YYJcrtv της άδείας oί:ωδoμ~ς και έίς τόν έν8ιαφερόμενον. Ή 
άδεια αϋτη είναι διαρκείας τΡιων ετων δυναμένη νά πlΧραταθη 
έπ1. Μο είσέτL $τη. 

"Αρθρον 24. 

'ΆδειlΧ λειτουργία.ς. 

1. 'Η αδεια. λειτουργίο:ς του σταθμolί εΙς ~ν άναγράφεται ό 
&ρtOμ~ς των θέσεων σταθμεύσεως μετα: των τυχον εντος α&~ 
του έγκαταστάσεων, χορηγεϊται κα.τόπιν α.ιτησεως το1) εν
διlχφερομένου {jποβσιλλομέν14ς πρό της ληξεως της άaείας 
~8ρύσεως μετα συν14μμέν14ς βς;βαιώσεως τ~ς 01κς;ίας Πυρο
σβεσηκ~ς ΊΠYJpεσίαζ, εν ~ εμφαίνετσιι 5τι εληφθ'Υ)σαν τά 
όπ08ειχθέντα υπό ταύτης μέτρσι πυρασφαλείας, υπευθύνοΙ) 
8'Υ)λώσεως, συμφ(~νως "Cf> Ν.Δ. 105/69, τοσ έΠΙβλέψαντος 
κα.τα ν6μον μηχανικοσ δτι ~ κσιτασκευ~ τοσ σταθμοσ και αΙ 
εν lχυτCf> έyκα.ΤIΧσ't'ιΧσεις εξετq.έσθησαν συμφώνως προς τά 
έΥκεκριμένα σχς;διαγράμμσιτσι και' δτι κα.τα: τ~ν έκτέλεσιν 
των εργασιων ετηp~θ'Y)σσιν o~ δροι και περιορισμοι του παρόν-

\ - ''''' '~Ι \ τος και Τ14ς α.οειας ωρυσεως. . 

2. 'Η α.8εια. λειτουργίσις Ισχύει έπ1. 8εκαετίαν, όπο τ~ν 
προϋπόθεσιν οτι ouaefLfoι έπ'ηλθε μcταβολ~ εις τον σταθμόν. 

3. Εις περίπτωσιν μετσιβιβάσεως 1ι μισθώσεως η καθ' ot
ον6ηποτε τρόπον παραχωρησεως της χp~σεως σταθμου 
τινός, '<ux6Voι·o.; &8είας Ι8ρύσεως -ή ά8ειαμειτουργίας ΧOΡ14Ύεϊ
ται επ' όνόμα.τι το\) νΙοΙ) κσιτ6χου τΩ υποβολΎί υπ' α.ύτου 
ύπευθύνοΙ) S'Υ)Λι;;σεως, συμφώνως ΤCf> Ν.Δ. 105/69, δη ουτος 
~χει νόμψον aικαiωμα. έκμεταλλεύσεως του στα.θμοσ και των 
εν παρ. 2 (γ) xocl (13) του α.ρθρου 23 του πlΧp6,τoς οtκlχιολοYYJ 
τικων. 

"Αρθρον 25. 

, Λ νανέωσις &όείας λειτουργίας. 

1.' Διά τ·ην &.να.νέωσιν της &aεtα.ς λειτουργίας σταθμου 
αl)τοκιν+ιτων μετα: των ενΤ6ς αύτου έγκαταστ&:σεων, προ της 

, .. ,-, β 'λλ ,\, "'Ι« , λΥιζεως αuτης, uno α οντα.ι εις την lΧρμοο σιν υΠ14pεσιαν 
τά &κ6λουθα: 

α) Αrτησις, 

, θ' " Δ' Τ β) γρσιμματιον κατα εσεως εις το 14μoσιoν ιχμειον 

apx. 300 atcX τους μονΟΡQφοuς Υι 8ραχμων 500 οια: του-
, θ Ι '" 300~'" " , " πολυο,οοφους στα μοuς, ορχ. o~ εκαστην lΧντλιlΧν κα.ι 

δρχ. 3'00 8ια: τα: πλυντηρισι - λιπαντηρια, . 
γ) υπεύθυνος οήλωσις το\) αετο\)ντας, συμφώνως προς το 

Ν.Δ. 105/69, ()τι οόόεμ(α ά.λλα~ επ~λθzν εΙς τόν στα;θμον 
ioιΙ ς;ις τ'ην πέρ;ζ περιoχ~ν. ΕΙς ~ν περίπτωσιν ~λαβεν x~ρα.ν 
μεταβολή τις εις τηνεΥκατάστα.σιν, χoρηγε~ται ανlΧνέωσις 

ι ι (, 'd " "" L , 
τ~ς αοεισις λειτοuργιας υπρ τον ορον εΥκρισεως των ν~ων lΧπα.ι-

" 8' τητων κσιτσι περιπτωσ"ν σχε ιων, . 
8) βεβαίωσις της Πυροσβεστιχης <Υπηρεσίας {)τ" τα: μέτρα. 

, " " .Λ-πυρασφαλειας εχουν κ<U\ως. 

2. Ή νέα &8εια λειτουργίας είναι οεκα:::το\)ς ίσχύος. 
3.· Έπιθεωp~σzις σταθμου Mνα"τσι~ να λαμβάνωσι χώ· 

('Χ'ο-' ι ""'" ι c: Ι: ~,ι: 
ραν οποτεοηποτε· κρινει τουτο σκοπψον 14 αρμOOΙIΧ υΠΊ)ρε-

, '~I .... λ.... , Ι \ \ 
σια προς οιαπφτωσιν της κα 'IJ" και συμφωνως προς τχ 

ανωτέρω κdθοριζ~μενα λειτουργίας του σΤlΧθμolί. 

"Αρθρον 26. 

Μεταβολη των κσιτόχων του σταθμolί .. 

1. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως η μισθώσΖως Ί) πlΧρα.
χωρησεως καθ' o~oν8ήπoτε τρόπον της χρησεως κσιι έκμε
τα:λλεύσεως του σταθμου, έκοί8εται άοεισι λειτουργΙα.ς 
επ' 6νόμσιτι του νέου κατόχου αυτου, &νακσιλουμέν1)ς τΊjς 
προγενεστέρσις, κατόπιν υποβολης των κιΧτωθι OΙΚIΧΙOλOyη
τικων: 

α) Αιτήσεως του ενOιαφερoμέ~oυz. 
β) ύπευθύνου 8ηλώσεως του αιτουντος συμφώνως πρqς 

τας 8ιατάξεις το\) Ν.Δ. ·105/69 5τι qει νόμιμον OικlΧΙωμα. 
έκμετσιλλεύσεως του σταθμο\), Ν 

γ) γρσιμμάτιον κlΧ-:αθέσzως εις το Δ14μόσιoν TlΧμει~ν 
των εν παρ. 2 του άρθρου 23 ':ίΟ\) παρόντος όριζομένων πoσ~ν 
8ια: την ΧOΡ~YΊjσιν της. α8είας ΙΟ1'ύσεως του σταθμου κα.L των 
εν αότCf> μΊjxα.νoλoγ~κων εγκατα.στάσεων, 

8) έκλογικο\) βιβλιαρίου 11 β::βσιιώσ::ως περΙ κlΧτlΧθεσεως 
8ικIΧιoλoyητικων 8ια: την ~κooσιν τούτου. . 

2 'Η ,,\.'- ,:t , ~ , - ι όχου · α.οεια λειτουργιας επ οναματι του νεου κΙΧ:: Ν 
εκδΙοετσιι τη ύποβολΎί της εν παρ. 1 (8) τolί άρθρου 2b ;ου 
παρόντος δηλώσεως, είναι ()ε και' αυτη 8εκIΧετoυς Ι>ια:ρκeια.ς. 

3. Ή άδεια λειτουργΙας του στσιθμου αφαφείτσι:, προσω
ρινως Ύ; όριστικως at' ήτιoλoYΊjμένης αΠ9φ&.σεως Τ~'Y)ς ,xop'fJ
yYJσocσης τlΧύτψ ύΠ'Υ)ρεσΙσις, έφ' οσον οιαπιστωθη o~oτε-
~ , "" ." , " - πσιροντοc 014πoτε οτι επαυσαν υφισταμεναι σιι υπο του ,; 
προβλεπόμενσιι προσποθέσεις ασφαλους λειτουργ[σις του 
σταθμου. ... 

4 'Η 'θ ,Ι 1 ~ ,'''' υ έ~6~oυ · στα μεuσις σιυτoκιν14τoI) πρυ της ε~σoυO - '" ~ 

του σταθμου (επι τοσ πεζο()ρομίου κσι1. καταστρώμσιτος τ~ς 
bi>ou) ώς και ~ πλύσις - λίπανσις κ(Χ~ ό εν γένει κσιθα:ρισμ ς 
των αότοκινητων εκτο,.. τοσ χώρου το\) πλυντηρίου, άπlΧγO-

, " - ., -, Ι - άό:[α' λει-
ρευεται επι ποινη ΠΡOσωρινΊjς αφαφεσΖως της -. 
τουργίας του σταθμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

'Υ παιθριοι στlχθμbL αύτoκιν~των. 

'Άρθρον 27. 

ΌρισμοΙ 

1. ''Υπαίθριος σταθμος χαρακτηρίζεται ακ&λυπ~oς xίJψ.?; 
, '" \ \ Ιθ 'λ ' ΥΙ μερικην χρησιμοποιουμενος οισι την στα μευσιν, ο ΙΚ'Υ)ν 'Ι , ~ 

~ ι " ~ , ~" 'ν κσιι α.νω. ΟΙ'Υ)μερευσιν η οιανυκτερευσιν, οεκα αυτοκινητω Ν .&. 

2 'Ω 'λ ' , 'θ ' θ lί κσιλειτCΙ! ιι · φε φος επιφανε~α υπαι ριου στα μο ,~ 

β λλ ' '.' \ - ,Ι ~ θ έν I"'ΙΟΚ'Τ'ΥΙτου ·ι περι α ομενη u?t0 των οριων οιατι εμ ου .0 ,"Ι 'ξ_ 
μεμισθωμένου ελεuθέροu ακαλύπτου χώρου, τσιυτ:gζ ε ι 
κνουμένης μέχρι της έκάστοτε ρυμoτoμικΊjς γρσιμf14ζ., 

3 'Η '" \ \ , \ - , 'λ" -'ς αυτoκινητcι · οισι τον uπολογισμον της ωφε ιμου ",ι . λο' 
., '\' θ' θ ~" σι" συνυπΟ χωζP-η~ικoτψo~ ε~oς ~πσιι ρι~υ στα", μ~υ, εκτα ".;~ όρΙζετcι.ι 

γι ομενων ,Και των απαρσιιτητων οια.ορομων ΛΛ ., 

'20 ' \ " , εις τ.μ. ανα ,αυΤOκινΊjτoν. 
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'Άρθρον 28. 

Προοποθέσεις, 5po~ Ι8ρύσεως καΙ λειτουργΙας. 

1. Ή θέσις των ύπαιθρίων σταθμων αότoκιν~των εΤναι 
τοιαύτη ωστε ~ λειτουργΙα των ν,χ μ~ έΠ1jpεάζη 8υσμενως 
.την όμαλ1jν καΙ ασφαλΊj aιεζαγωγ1Jν της κυκλοφορίας @ςκαΙ τα: 
,( f "Ι , ..... ~ , ~ 

τυχον υφιστα:μενα εν αμεσιμ γειτvιασει ΎJ εναντι εκπαιοευ-

τηριιχ, ΎΎJΡοκομε~oc καΙ iJ.συλα έν γένει .:η την έμφάνισιν της _ . t 
,-ςεριοχης. 

2. Εις πα.σαν περΙπτωσιν απαγορεύεται ~ K~pυσις όπιχι
Oplou σταθμου αότoκιν~των έν αμέσιμ γειτvιάσει κατ,χ τ·ην 
~ννoιαν του iJ.pOpou 3 παρ. 2 περιπτ. γΙ του παρόντος μετα, 
νΟσYjλεuτικων Ι~pυμάτων έν γένει καΙ &ποθηκων ευφλέκτ~'I Τι 
έκρηκτικων όλων .:η ύπεράνω ύφιστιχμένων. ύπογεΙων χώ
ρων. 

3., ΕΙ8ικως iM την πόλιν των ' Αθ'Υ)νων απαγορεύεται ~ 
t8Ρuσις όπιχιθρίων . σταθμων αότoκιν~των έντος 'της έν 
ΙΧρθριμ 3 παρ. 3 του παρόντος όριζομέν'Υ)ς περίΟΧΥίς. Κατ' 
έξα.[ρεσιν επιτρέπεται ~ ~~pυσις τοιούτων σταθμων έντος 
τ~ς @ς &νω περιoχΊjς ύπο τ,χς προοποθέσεις τ,χς όριζομένας 
έν παρ. 3 του iJ.pOpou 3 του παρόντος. 

4. 'Εντος των ύπαιθρ(ων σταθμων αότoκ:ν~των απαγο
ρεύεται πα.σα χpΊjσις φλογός. 'Ομοίως απαγορεύ::ται ~ 
έντος των στα~μων έγκατ&:στασις καΙ λειτουργΙιχ πάσης 
φύσεως συνεργείου Τι -ήλεκτρολογικου έργιχστηρΙο.υ :η πλυν
τηρίου - λιπανΤ'Υ)ρίου αότωtιν~των .:η αντλίας καυσίμων ώς 
κα.ι .η έν αότo~ς φόρτισις συσσωρευτων. 

Ι μ: , ε) atcxotTzt γραφε~oν κιν~σzως κα.τεσκευα:σμενον ... c, 
ocκα.ύστου δλικοί) 

) ' , 'ι ''>-'' " 'Ομον στ φερει α.ν'Y)ΡΤΎJμενΎJν· πινα.κιοα. εμφα.ινουσα: τον α.ρ. 
κ' , '>- ι 1: - θ' θ ι .ocι "IJ~ οια.τα:c,ιν των εσεων στα: μευσεως. \' 

8. Στα:θμοΙ α:ότoκιν~τω'; πλΎJρoυντες &παντα:ς τους ιχνω-
, tl ~ , θ -'# t' C 'θο'ο' τερω ορους ούνα.νται να. ΧΡΎJσψoπoι'Y) ουν ως uπα.ι,'" • 

Χ(;"ΨΟΙ προβολης ταινιων δπο τ,χς &κολοόθους προσθετο')ς 
1tροϋποθέσεις . ι 

oc) 'Η περΙφ~ocξις ~ περιτοίχισις του χc!ψου τούτων, γ~ν<:τιxι 
~;oc τοιούτου ει:aους υλικου &στε είς περίπτωσιν α:')'λγκ,τ(, 
'νoc Μνιχτα:ι cύκ6λως ν,χ StaVOLxe?j βιαίως όπο των στα:θμε')ον
των α.Ότοκιν·ήτων 

β)ν,χ ύφίστα.τ;ι ~~ΙOCιτέρΙX εϊσοSος χιxt έ:ξ030ς πλιΧτους 5 
μέτρων τοΌλ&:χιστον 

γ) 8ι,χ τη' ν έγκα.τ&στασιν κα.~ λειτοuργία.ν των μΎJχα.ν~-
μ , 1'>- ''>- '>- Ι "_...,," 
,ιχτω:, προβολης ύποβocλλ-ηται άοεια εΒκοιοομεν1 uπο "ι., 
«ρμΟΟΙΙΧς ύΠ1jρεσ[ocς τοί) 'Υπουργείου LOμηχα.νια.ς. 

, 
, , 5; ΕΙς κατιxλλ~λoυς εν τφ στα.θμφ θίσεις τoπoθcτωνται 
αυτομα.τοι πυροσβεστηρες κόνεως εκτοξ!UομίV1jς 8ι« 3\0-
ξει8Ιου τοϋ &νθρα.κος βOCρους γομώιπως ιχ«στου Ιξ (6) 
χιλιογρ&:μμων τουλιίχιστον ή χωρ'1)τικότητος 8eκo:· λιτρων 
τoΌλOCχιστoν, &ριθμοσ 8ε &.ντιστοίχου προς Ινα πυροσβε
στηρα. ανα: 8έκα αύτοΚΙV1jτα χωρητικότητος σταθμ,οσ. 

6. ΕΙς &ς περιπτώσεις ~ κα.θ' έκocστην λεLτουργ(α υπαι
θρίου σταθμοσ αΌτoκιν~των παρατείνεται κ«Ι ΠΙραν '"ίς 
1βης &ρα.ς &παραι,τητως προβλίπε:τα.ι ~λεκτρικ~ CYXIXTOC
στα.σις φωτισμοϋ α.Ότοσ, έίς τρόπον ωστε να: ίξασφα.λΙζετlχι 
ό lλεγχος τ~ς κα.τα την 8ιάρκεια.ν των έσπ:::ρινι7,)ν καιΙ νυκτε
ρινων @ρων φυλάξεως κα.Ι 8ια.κινήσΖω; των σταθμcυόντων 
αΌτοκι ν~των, 

7. 'Έκα.στος, όπα.ΙΟριος στα.θμ6ς: 

α.) Φέρει περιτοΙχισιν ~ π<:ρΙφρα.ξιν έξ ιXκ~ύστoυ uλιχοu 
&ΠΟΚλειομένης οδτω της 8ιενεργεΙσις έλιγμων CπΙ των πεζο-
8ρομΙων ~ της κα.τα.λήψεως τοότων uπο των σιίιτoκιν~των, 

β) ItxeL. έπιστρωμέν'Ι)V την ώψέλψόν ΤΟι) έπιφocvcισιν 8ι' 
&σφΙΧλτικοσ ΤOCΠ1jΤOς, 

γ) Itxet 8ισιγρα.μμισO~ έπΙ TOU 8α.πέ80υ ~ 8ι,χτσιξι'ί των 
προς στ&:θμεuσιν αότoκιν~των, 

~) StcxOkτzt etaoSov - ιtξo~oν π!.άτ",; .. :ι()() Ιω~ 6.()() μ. 
ΚιΧτα. την κρίσιν της δΠ1jρzσΙα.ς &.νΙΧλ6γως -rrIU μεγέΟ'luς 
του σταθμοσ, προ έκOCστης πε ιη:φ~~ α.ljΤ(ΙΚΙ'i~των &.ψΙετlχι 
~ιάSρομος πλocτοuς απο 3.00 μ. μέχρl,ς Η.ΟΟ μ. 'rfJuΛOCXLcr";f'IV 
ανα.λόγως της aια.τOCξεως στα.Ομ::,Jσ~{ο)ς ,,:(7)'J ιx,j,,;axtv'ljT(uV 
&ς τ,χ ,κOCτωθι έν8εικτικ,χ σκα.ριφ~μα.τα: (1, 2, ;3), 

"ΛρΟρον 29. 

Δια.8ικα.σία. ΧOΡΎJΎfισεω:; &.3Ζιων ί,,?'~σ~ω:; και λεΙΤ01)ργΙιx~. 
, Ι)' θ - t 1. Αί iJ.Sztoct ίSρuσεως τω'ι 'JΠΙΧΙ ριων στ~ μων, (Χ\)ΤΟΧΙ-

v ι των έξιΧμ'ήνοΙ) Ισχ,))ς, ΧΟΡΊJγοvψ;χι \ιπ;) ,,:~)ν κ:χ.τ: τ6;τους 
N~μα.ρχιων ,n ύΠO~ΓJl,:ϊj δπο των ένa~Χ?Ζρ')με'/ι.)ν των κα.τω
θι Sικα.LOλογητLκων : 

α.) ΑI:rήσεως, 

β) τoπoγρocφ~κoυ σχ:ε8ια.γ.:JΧμ:-ιχτος της Πi:ΡΙ(JΖ~ς. fj')'I
τεΤιΧγμένοΙ) κα.Ι ';ΠΟΥi:Ύρα;μμένοu 'Jπό του κχ-:;; '/6μΗΙ 'J:Τ:'~
θύνοΙ) (J."f1XCXVLXov εΙς τριπλουν δπό κλΙμocτχ 1 : 20!' κocι i:L; 

Ί • ,~ -.,\. QL Ι η ΙΙκ"!":ι;'1Ι~ άκτtνα. 50 μέτρω'/, εις u σημειοuτα;ι 'Ι ",σις κoc, Ι," :, ~ 
τοί) στα.θμοϋ κα:Ι. ~ έπ' (χ,jτης ρ')μοτομικη γρα:Jψ,η, ;α. Π/.~(ΤIJ 
των ό8ω,) xcxt -ή έπ' α.V-r;ων πορεΙα. των όχημ:χ.των ~ς κ:ι;Ι τ? 
εί80ς τίiι'l γi:ΙΤΟ>JLκω'ί προς Τ~JV στ(Χθμο,l κτισμ"'Τ(ι)'Ι κσ;ι 

χώρων, 
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γ) δπευθύνοι; OΎjλώσεως του α:ίτοσντος σvμφώνως ;ρος 
τα:ι; δ~ocτά.ξεις τοσ Ν.Δ. 105/69 5τι f.xet νόμιμον οtκocιωμoc 

( ~,/ "ΟΙ δια: την χρησιμοπο 'YJatv τοι; α:κινηΤΟ1) ως 1)πα:ι Ρ ου στα:-

θμου, ., ~ ~ ~ 
δ) σχε8ια:γρά.μμ~τoς εις τΡ;πλουν τη~ κ,.uκλοφορι~κης 

δtα:rά.ξεως των χωρων σταθμεuσεως μετoc των οιocορομων 
προσπελάσεως δπο κλίμακα 1 : 100 .:η 1 : 50. 

,2. • Η &8εια: λειτουργΙα:ς των δπιχιθρΙων σΤr07μων ocuτο
κινήτων εΙς ~ν ανιΧγρ&.φετιΧΙ ό αριθμος των θέσεων στα
θμεύσεως, χορηγεΤτα:ι μετιΧ 3ιενέργεια:ν ύπο της Έπιτροπ]ς 
του &ρθρου 23 του πιχρόντος ιΧόΤΟΦΙιΧς προς οια:πΙστωσιν της 
τηρήσεως των έν -rijJ πα:ρ6ντι δρων κιχΙ λοιπων αναγκιχιου-

Οέ ,\ \ , β λ' " ~ '«-σων προϋπο σεων κιχι μετιΧ την υπο ο ην uπο των eVvtoc-
φερομένων βεβιΧιώσεως της οΙκείας 01κoνoμικΊjς 'ECPOPLOC'; 
έμφocινοuOΎJς 5τι ύπεβλήθη ύπ' ocότων οήλωσις περι της 
έκμεΤιΧλλεόσεως τοί) δπ' ~Ψιν σταθμοσ. . , " 

3. 'Η XOCTιX το παφον &ρθρον χορηγουμενΊ) αοειιΧ, λει
τοuργΙιΧς UΠιΧLθρ(οu σταΟμοσ ιΧότοκινήτων ervoct Ισχυος 
'rριων (3) έτων, οuναμένη να: &νocνεΟ13ΤΙΧΙ ανα: τριετίαν. 

4 .. ' Η &οεια λειτουργίας τοσ στΙΧθμοσ &φιχιρεΤται προ
σωρινως :η δριστικως οι' ~τιολογημέV1Jς &ποφ&.σεως της 
χoρηγησά.OΎJς τΙΧύτην δπηρεσίocς 'έφ' δσον oιαπιστωθΊj όπο
τεοήποτε δη ~πιχuσαν δφιστ&.μενιχι αΙ δπο του πιχρόντος 
προβλεπόμενιχι προUποθέσεις ασρΙΧλοσς λειτοuρ"(ίιχς το13 
σΤιΧθμου. 

5. 'Επιθεωρήσεις στΙΧθμο13, δόναντιχ! να λιχμβ&'νουσι χώ
ραν δποτεοήποτε κρΙνει τοστο σκόπιμον ~ &:ρμοσίΙΧ δπηρε
σία προς διιχπΙστωιην της κΙXΛΊjς και σvμφώνως προς τα: 
aνωτέρω ΚιΧθοριζ6μενιΧ λεtτοuργtιΧς 'rOU σταθμοϋ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η/. 

ΤελικιΧΙ ΔιΙΧτ&'ξέις. 

>Ι Αρθρον 30. 

'Έκτιχσις έψιχρμοΥης Πιχρόντος. 

1. 'Η έφιΧρμοΥη των Οίατ&.ξεων το13 πιχρ6ντος είνιχι uπο-
~ ~, • Ι, , ι ><:> ι 

χρεωτικ,/ οι α:ΠιΧσιχς τας περιπτωσεις χορηγησεως αοεια:ς 

Ιορίισεως σταθμοϊί ιχι'.ιτοκινήτων. 
2. Έπιφυλα:σσομένων των έν &ρθροις 3 παρ. 1, περιπτ. α:' 

δποπεριπτ. fXιX" 8, 9, 10; 16, 17 πα:ρ. 3 δις πρός μ6νους τους 
uπογεΙοuς χώρους, 17 παρ. 8, 18, 19, 20, 21, 22 πα:ρ. 2, 23 
ποφ. 5, 25 κιχι 26 δριζομένω'# εΙς τας Οια:τά.ξεις του 
πα:ρδvτoς ~εν ύπ&.γoντιx~ οΙ ννχ6vτες &~εΙιxς Ι~ρύσεως rι λει
'roupy(occ; προ της Ισχύος τη,;; ΣΤ 1112100/68 κανOνιι:rτικΎjς 
&ποφ&.σεως rι κα:τα: τα,;; ~ιιxτά.ξεις το\) όπ' &ριθ. 466/70 Β. 
Δ/τος έστεγα.σμένοι στιχθμοΙ α:ότoκιν~των. Είς περιπτώσεις 
κα:θ' &ς δφΙστιXvται έντος αότων ~α:τεστημένιxι &ντλ(ιχι 
παpoχΊjς κιχυσ(μων, α.υται πλΎjpOσν &πιχντας τους δια του 
πιχρόντος κοιθοριζομένοuς 6ρους &σφιχλε(α;ς (πιχρ. 3 τοσ &ρ
θρου 22) μ.η έπιτρεπομένης &λλως της &νσ:νεώσεως της 
&~εια:ς λειτουργ(ιχς των &vτλιων τούτων. 'Εν περιπτώσει 
καθ' ~ν κα.θΙστα;τιχι ιiπo~ε8ειγμένως ανέφικτος ~ τοποθέ
τησις των 8εξα;μενων κιχυσΙμων δις εν πα:ρ. 3 περιπτ. ο' τοσ 
&ρθρου 22 't'OU πα.ρ6vτoς όρΙζετα;ι, ιχυτιχι oύνα;ντoι~ να: τοπο
θετωντιχι νν't'Οζ τοΙ) t8«ιpouc; κ&ί εΙς τον έπΙ της εΙa'όaoυ rι 
έξό80υ ccnηα.σμένoν χωρον τοσ στα.θμου όπο την προU'ιtό
βισιν 6τι ιiφ' ένος μεν το κέντρον του φρεατίου α;ότων κεΤ
τα.ι ε:!ι; ιiπ6στα:σιν μικροτέραν των 6 μέτρων έκ της είσ6-
&υ ~ έξό80υ, ιiφ' έτέρου ~ε 1ι πλ~ρωσις α;ότων 8ιενεργειτα:ι 
οι' ιiγωγοu ΟΟ'nνος τό στόμιον πληρώσεως εδρΙσκετα;ι είς 
&κιΧ:λυπτον χωρον :η ιπ!. του πεζ08ρομ(ου. ΚΙΧτ' έξαίρεσιν 

είς τους Ισογείους στΙΧθμους ιxt 8εξιχμενιχι πετρελαίου aέv 
όπόκεινται εΙς τούς aνωτέρω περιουρισμόός, έφ' δσον έκ 
της εν γένει κτφιακΎjς συγκροτήσεως το\) στΙΧθμου xocOEcrroc
ται 8uνατος δ φυσικος εξαερισμός τοσ χώρου IΧoTou. 

3 Ο, ~ (' ' ''') , ι . . ι χωροι εστεγασμενοι η μη οι ΧΡ1JσιμΟΠΟLουμενοι 

,ιΧποκλειστικως και μόνον δις εκθέσεις πωλ~σεως αΟτοκι
, νήτων οεν δπ«γονται είς τας σιατάξεις το13 παρ6ντος. 

'Άρθρον 31. 

Έστεγσ:σμένοι σταθμοι αότοκινήτων παρα: τας εθνικας όaοUς. 

Είς περιπτώσεις εστεγασμένωΎ στοιθμων ιΧΟτοκιν-ήτων 
ισρυομένων παρα: τας έθνικας. όσους το13 βασικοu 8ικτύου 
της χώροις, πρόβλέπεται εντος Οια.κεκριμένου χώροι; και εiς 
ικαν~ν ιΧπόστocσιν απο της_ θέσεως των αντλιων και aεξoc
μενων καΙ ~ λειτουργία: σvνεpγείoυ αότοκινήτων έφωaιoc
σμένου ~ια των &πα:ρα:~των έργαλείων η συσκευων' προς 
&ντιμετώΠ~σ'Lν &μέσου fXΥ&.γκης έπισκευων, 6>ς κα:ι συνερ
γείου έπισκευης έλocσηκων. 

"Αρθρον 32. 

Έκκρεμεϊς αίΤήσεις. 

1. ΑΙτήσεις οι' ισρυσιν σταθμων α:ίιτοκινήτων, εντος των 
ύπο τΎjς παρ. 3 του &.ρθρου 3 του' παρόντος καθοριζομένων 
περιμετρικων ζωνών, 8,' &ς μέχρι της έν&.ρξεως Ισχόος του 
πocρόντος εχoPΊJγήθΊ) ~γκρισις καταλληλότητος θέσεώς κρΙ-
'Ύονται επι τη βάσει των 8ια:τ&.ξεων του παρόντος, πλ~ν της 
8ιατ&.ξεως της πιχρ. 3 τοϋ &.ρθρου 3. 

2. ΑΙτήσεις 8ι' ~8ρυσιν σταθμων ιχu:rοκιν~τωv εΙς θέσεις 
έκτος των ύπο της παρ. 3 το13 &.ρθρου 3 του πα:ρ6ντος καθο
ριζομένων περιμετρικων ζωνων, 8ι' δίς μέχρι της ένιiρζεως 
Ισχόος το13 παρόντος εχΟΡΥ)γήθ1) ~γκρισις κα:τιχλλ1)λότηΤΟζ 
θέσεως, κρίνονται επι τη βάσει των Οιατ&.ξεων του πα,ρόν
τος, πλ'Yjν των τοιούτων της παρ. 4 τοσ ανωτέρω &ρθρου 3. 

"'Αρθρον 33. 

Καταργούμεναι 8ια-:&.ξεις. 

, Απο της έν«ρξεως της ίσχύος τοσ παρόντος καταΡΥοίίν
• τοιι : 

α) Το Πι'. ΔΙγμιχ 466/1970 «περι ΙSpων καΙ προϋποθέσεων 
Ι8ρύσεως καΙ λειτουργία:ς σταθμων ΙΧUΤΟ)f.ιν~των καL tr
κατιχστάσεως έντος αίιτων πλυντηρΙων~λιπα.ντηρΙων α,ψ 
τοκινήτων, αντλιων παρoχ~ς καυσ[μου δις ΚΙΧΙ π~Oϋπ~θέ. 
σεων χορηγήσεως των προς το\)το &πα.ιτοuμένων α8ειων)). 

β) Το πΙ'. Δ/γμιχ 213/1973 «περι καθορισμοσ εΙς περι?χήν 
πρωτευούσ1)ς πεPLμετpικ~ς ζών1)ζ. έντος της όΠΟ[OCζ α,πα.
γορεύετοιι ~ Ιορυσις στΙΧθμων· αίιτoκιν~των». 

ΕΙς τούς 'Ημετέρους επι των ΟΙκονομικων, Δ1Jμοσ(~ν 
"Εργων κοιι. Μετocφορων κα:Ι 'Επικοινωνιων 'ιπoυpγotιι;, 
&να:τΙΟεμεν την 01)μοσΙευσιν καΙ έκτέλεσιν τουπσ.ρ6ντο,; 
Διιχτάγμα:τος. 

'Εν Άθήνα.ις τη ·22. 'Ιουνίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑTlΑΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

OIKONOIιIIKΩN 

εΥΑ ..... ΔΕ8λΕΤ8ΓΑ8Υ 
ΔHIιIOΣIQΙΙ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΙΤΟΙ 
lιIεrA90P2ΙΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΙΙ2ΝΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓIΟΣ ΙΙΟΓΙΑΤΖΗΣ 



469 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Et1 Α8ΗΙΙΑΙΣ 
ΤΗι 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19'78 

ΑΡlθΜΗ .ΥΑΑσΥ 

54 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

&IΑΤΑΓ8ΑΤΑ 

241. ΙΙξΡΙ 'Π'ροοω.ρινης &'Νχ.πλΤιρώσ'εως τo~ 'r'Πωρ,γοG 'E:J.-
1t'OptOO Γεω.ργίου Π WΝιγιωτo\1ro6λω {,τ.ο toG ΙΥποuργοu 
Ο~j( .. Gνομ~κω,1 Ίωάννtu :M7:0U-:~:;.. . .. ". .,. .... 1 

:t42. Π ~?ι 7:J'J";;27εως Π ΡSσ'δειω,I, ;(γε:; ~'t .. ;.ι.ΙΟ:Jriίχς νέω'l 
·9έ.:rεων, έν PORT :MOlΊJESBY τ~·ς Π,xπo:)~ς Νέχς 
Γo.l)~νέxς YJXt Sl~Y Α των Ν.φων Φίφ. '" '" ., 2 

243. Π ερι 7:J:rτά::rεως Π ~Gξ';'I~Υ"c~ ΓF:χ'φείGU π:χιρα τ~ Πρε
σ'όείqι ΔG'uιδλίνG:J Υ.Χ\ Υ.χτ:χρ'(~:rε'ωςτ,οUέ'I τΤι mtTι 7drr 
λει λξtτο:#ργο:w-:ος 'Aμf,::r~~:; Π ροξεγείc.u. '" .... 3 

:i44. Περι Κ:Jiρώ'J"εως Σ:;μπλYIpωμxτιy .. "~ Πί,l:χκ,ος 'Ε}/.-
tcrIotGU κ,ρ(ι:τεως Ά'lτιπροϊ:r,:χ,μέ'I'ιjς οια το ε,ος 
19713 ~ 1974 ................ , .... 4 

;l4~. 11 εF~ ΤO~! τ'ρ6πο:; ΟΙ:.'iε.ρ,γΖtας' ~~12Ύων:1μi:J\~1 ϊ::Ρ'~ITλ+'I'" 
ψεως ΟΙΥ,χστικων ~τ."λλi;λω'i ................. ;) 

246. ΙΙερι έγ)(;ρί:rεως :r:;:r,ά:rεως y.:)~νωφ'ε.λo~ς 1'3F~iLXtG;. 
,\ιτ.ο τ~ν έπων:;;ι.ίχν «I~PTMA ΑιΔΕΛΦΩΝ ~MI)IAΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(1) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 241 

Π ερ'ι ΠΡQ:rωρινης άναπλ'fjιρώιτεως τοσ 'r'ltOtip'IOU Έμτ.ορίο:; 
Γεωργί~u Π χναγιωτοποuλΟiJ ~πo τοί> ΤΠΟ:#ΡΎοi> Ο\κcνο;ι.ι-
1'..(;)'1 'lωάννοΙ) ΜποU·,ο.u. 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"rJχι.",ες ~π' o~~ι: 
'Γας ~ι:χτiςε:ς τω,ι αρ{ι.ρω'ι 13 Y.:ιJΙ Ηι τ,οσ Νόμ.ο 400/ 

1-!-)7.0 «περι Ί~πo~ργιy .. ~~ Συ,μ~o!)λί,o:; Υ.ΧΙ ')'~ΟIJ'Ργείω'I»~ ,-?ο
_άσ-ει tc,i) Π.:ω,9.:;πο:;?I,οσ, cXΠ'Ο,l,α:rίζcμε'/: 

Ό?ίίο<ιμ,εν, οπως 'tCw 'rΠΟUFγcν 'Ε1μπορίοιι Γεώ.ργι,ο'\l Π σ.να-
γ!ωτόπΌ~λoν 1'..αJ't"α τ~ν δ~άρκε~α'l της &-::0 17 Άπριλίο') 1978 
" ., 'λλ 10 ' • λ ~. 'Τ 'Ο' "--O1t'OUΣtX; 't'OU εις τη" οι ([ζj(!)ΠTι'! Ι%'Ι:ΧΠ r,pOI ο Π'ol)ργo~ lκ .. 
'ΧιμιΧ.ω'l 'Ιω2ννΤι,ς :Μπο5τ>ος. 

L,.9 , Π " 1 ( • ~ , __ ~ Α '':. - ~ 
Iι:..;~ς ΤΟI'J ΡΚtl.&':.ι7:0:JΡΎCι'I. cr;·χτ~"J.Ξ-;);t Ύj ~'t,:1~.1~_:';·Jt>:. ί'.:Χ! ~;ι~ ~::.-

X;::rt; τοσ τ.αρ6ντ-:ις Διατάγματος. 

'ΕνΆ~r.ν:χις τ~ 14 Άτ.ριλίοιι ί978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ο ΠΡΩθΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΚΑΙ J:<]ΛιEiNΗΣ Γ. AΊίf1.ΘPH» κχ\ κuρώσεως tOU 
Όργ:χ'1 t:riJJO,G :χU't'οσ. .... .... .... .... .... .. 6 

247. ΙΙερι iΨ)'X"Jώ:rεως τΥις 'rΠ1Jρ!sl,.~χς JIpCoot",,.i~; toi) 
ΆνtαγωνιOjJhjι πα,ρα τφ 'r'ltGUpyeiιp 'Eμhoptou. .., 7 

~48. llε\ρ~ :tjξ~τεω; ό~G~Jt~α-,Τ~ΙΥ.ω'l d:lΟt~ω'J ......... 8 

249. Ilε;:: :r.νΤΙΥ.:Χ-:7.1,:Ζ1εως τΤι.ς '3ι:χ-;:Ζξεω:; τΥι; 7:ερι'Πτώ
~"ως 3' τΤι:; Ο:2Ρ. j "oG" ~ρ·9ρo:ι 3 tou Π.Δ. 4,55/ 
1976 «(7;$Ft δρω', Yν~t 1:ρoϋπo~~έ~εω'l t~ΡUlj'εω'; ΧJ.4t λεt
"oup':t:x; :rτχ{.!,μ(~'I χVτοκι·lr.τω·1 Υ.:Χ\ έγΥ.7.Τ,7,:J'τl%:rεω'l 
έν-:ος :χ~,ω,1 ο:λ'J"ΙΤ1Jρίω'l-λιο:α'lτrIΡΙ/J)'I :χU,()Υ.tνr.των. 
άντλιω,ι 1:~Ρ~Χ~ζ Υ .. ~u~Ιμων ~)~ 1,,~; 7:?cμπ~iσεων ri;:~t-
': ο:)μ.έ"ι ω") ά!~ειώ"I)). .... .... .... ο... .".. ., 9 

t5.o. II ερι eΠtΥ.~ρώ'1εως ΠΙ'12κω'l Υ.?ί1εως Ά'Iωτέpω~1 
'ΑξιωμΧΤΙΖ.ω·1 Λ~μενt:ι.οS Σώμ:!το:; ~ια το εtσς 1978 .. 10 

ΔΙΟΡ8ηΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΙΙΟΙΙ 

Διόρ·9.ω:rη σς;αλμ2τω'l στο ~H 2/78 Π. Δ/γ:.ι.χ τo~ 'Υ
ΠΟ:'ψfΟ!) Κοινωνικω·ι 'r"'·fjF':'1tWv. .... .... . ... 1 Ι 

(2) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 242 

Πε~l 1:nτ&'~εως Π ρε"1"~ειω-", αν'ε') aημΙGUΡΊlίας νtω'l ·&.έ
σ~ων έν ΡΟΗΤ MOH;FJS,BY της Π XI;;G~:X; Νέ:χς Γο:ιϊ
νέας y.,"lt Sl:y,A -:ων Νήσ-ων Φίt'ζι. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντες v;;' ?ψει: 

1. T?ι;~~:x,ά:ξε~ς Τ1):; ;;:XΡXΎΡ2ιjiO') 3. -;o~ ~?~ρω 1 ί. τ"ι) 
Ν ό:JΜ 419/19710. «πε? Ι Ό?γ:X'M:.ι.O~ 'tou Ύ-;;οηΎείο:; 'Εξω
~~=: ~1..ών». 

'2. T~'I ~π' ~.:tc&. Ι ΟΔ Φ. 01Ο/19ΟΙ/ΑΣ 483 τρις τΥι; 
1Ιι/17.12.197ί. (ΦΕΚ 1298. τ. Β'). ~;tόφ7.':rι'l 'tG5 Πρω
',:;',:J;:C'J:'VO~ Y .. ~: -:o~ ~r-;:σ:JΡΎQ: ·Ε1ξωτεFΙ~!1 .. ών. 

3. "Γ+,'ι ~-;:' &ρι·9.. 204/1 978 Γ,I(ι)i:J.O<~~Τ'φι'l -:o~ Σψ.~o:.
Xfo:J ,;,Τ,; ~1~~t'Υ\οF~τε[:Ζ;. 7;9'j~~~εl. ";v~ ~πt τω,~ ·f~ξωιτε?!jI .. ώ··J 
T?:;;;o'Jpγo~. 2::εφ:χl:rί':r:χμε'l: 

Σ,.)·;t:r:=',;:χ~ 

'/έω'ι ·~έ.:rεω·ι. 
Γo:;Ινέ~:;. 

ΎiΛp~po'l 1. 
IIιps~~~fz -:ή; ΊEλλ~'~~ς~ rJξ~ ~'rtt-~VJ';~i,f);; 
ε'l ροn.Τ MOItES-UY ,Υι; JI X'7:~~:xς Nέ~; 

Σ:;'i~:r,a-;:χι ΠΡε,.~εf~ -:ης ·fίλλ~~oς. :%νΝ ~'rj~.ι.ι~;)rΊ(ι:Χ; 
'iω"ι {;έ:rεω'ι. i·1 st γ,Α των Νή1ω'ι Φ;τ~ι. 
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Επισήμανση

user137
Διαγραφή

user137
Διαγραφή



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 475 

Ε' 1 ,-γ>π 1 'Ε ' "θ '" , ις τον J. oupyov μποριοu, ανατι εμεν την Ο'1jμοσιεuσιν 

καL iκτέλεσιν του παρόντος Διατά.γμοιτος. 

'Εν Άθ~νoιις T'ij 11 'ΑπριλΙοι> 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑTlΑΣ 

κηΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

0\ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΟΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

(8) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 248 

Ο ΠPOEΔPO~ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

νΕΧΟ>ντες ~π' οψε:: 

j. Ί'c);ς aι~τ~ξεις τοίί &p·EJ,po~ 29 τo~ Α.Ν. 1565/39 
«περι K~)~αoς &'J"Α.1ισεως τo~ 'Ι:7.ΤΡΙΥ.οίί 'E]παη,έλμ.:lτoςn Υ.α! 
τομ .&JJto 22.4.39/4.5.39 Β.Δ. ω:ερι Sπε"Α.τrΧ'Jεως οιατ&ξεωγ 
,ιν6)1'Ι τοϊί ίιπ' &ρι~. 15&5/39 Α.Ν. Υ.χΙ έπ\ των :Χι'JΧ·G:J.lτων 
το όaο'Ψtt<Ζτρtκο'l έ;:άτtελμ.;χ έ,ι ~Eλλά~~~ 1.1+9ως y.~l τας 0:1-
τ&ξεις των aρ~ρ. 1 "Α.ΧΙ 9 τομ Ν.Δ. 3&23/56 «1tept i'.xiJ.o
Ρ~I~'μOί; χ,χ.τω-;άι-:ων ό~ιω'~ ~~ΤΡ~1..~ς &μO~Oy'ς ί'~:X~ 1'Jψ9η~ων 
iFIx·crfx; ,ω,ι ί:;:τρω,ι». 

2. τη,ι u .. ' ά.;;:8. 228/23.3.1978 "{νώμ'lj'1 του Π ανελλΤι
ν[οο; Ό~O'lΤΙ:XΤΡΙ"A.oίί ΣlιλλόΎΟ\). 

3. T~ν ~π' ά,pι~. 580/5.4.1978 Ύ'lωμ.άτε'J''J .. ν τσσ Ά'Ιω
τ&;το\) Ί~γειo'loμ.ιY.Oίί ΣυμΒΟlιλ(οu. 

4. ΤΤιν u;:' ά;ρι~. 290/Η .4. Ι 978 Ύ'lωμοοό,η''JΙ'I .OU Σ~μ
~t}\)A[o~ της 'EΠΙ"A.p~τε(~ς, ΠΡΟΤΧ'Jε: "o~ έπι "ων Κο:νω'ι,,
.'Ι.ων 'Ι"Π1Jρεσιων 'Ι'ΠΟ:ΙΡΎοίί, cm.Οi(~'Jiζομεν: 

"Aρ~poν μόνον. 

ι1\ι όaονΤΙ~ΤΡC"Α.;Λ ι:ΧιiJ.οtδαt :χι π:ροδλεπάμε'l:χι α1tΟ .0 αρ-9ρον 
1 (στfιλη 4) .0UUπ' άρι~. &31/25.9.1975 Π .~. «Jtert y.cχ
'IO'lt'JiLt}u ό~oν",,~τpι'l.ης i;J.οιδ~ςn, ~Uξάνο'lτα .. "A.~τα ",0'J01τον 
20%. 

ΕΙς τον έ;:ι των Κο .. νω'IΙ"Α.ω,1 'Υ'",ηρε'Jιω,1 '!;;ο:ηϊα,ι, ά'I~
't't~s.εμξ'l τΎjν )~·ημ·οοiε!J~Ι'/ Υ,,:Χt S1~τέi.ε~'t'! του ϊ;:χιρ6,ιτc,ς. 

'l!:'~ , A-STι'lxt; ΤΤΙ 14 'Α.φιλίοο; 1978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

κηΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΠΥΡΙ40Ν 40ΞIΑΔΗ:Ι: 

(9) 

ο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Έχοντες int' 1\ψει: 
1. τας ~ιατάξεις τοίί aρ~pol> 1 ;;:ΧΡ. 2 τιιίί Ν.Δ. 511/ 

1970 «περι ίδρ~σεωι;; "Α.α\ λεΙΤOΙΙΡΎί~ς πραΤ1Jρίω'l ύΎρων x~ιι
σίμων, Ijt~iJ.Wν αίιτoy.ιν~των, πλuνΤYjρίων αίιΤO"A.ιν~των και 
περι Υ.,1>Υ.λοψοριαΥ:ης σ'Jνaέσεως έΎκ~ταστά'Jεωv iJ.ετα των 
όaων». 

2. τη." Uπ'άρι~. 80/191ί8 γνωμο3ότφιν τοίί Σ:JiJ.δΟ:JλίΟ:J 
της 'ΕΠΙΥ.ρχτε[ας. πρσ-τάσει τω,; 'Υ'Τ.'Ο:ΙΡΎων Ο!χΟ"lομιχω,l, Δη-

'''Ε ' Σ -, 'ζ μοσιων Ρϊων "Α.αι :JΎκoινων:ων, IXr:0i(IX'JI ομε'ι: 

"Ap~ρoν iJ.6νov. 

Ή περίπτωσις ο' της πχρ. 1 τοσ αρ-8ροΙ) 3 τοίί Π .Δ. 455/ 
t 976 ά'lΤΙΥ.J!~Ηστατ,:;:ι ώς ά,Υ.ολοι).Θ.ως: 

«ο) Ι<:1ς i;:&'J'tx'JI'! iJ.tYopottpm των ωο iJ.έτρων άπο τοϊ) 
πεΡΙΎράμματος όρατων άρχα:ολΟΎικων χώρων. Ή έλα-χίστη 
αστη άπό'Jτασις δεν ά:-;αιnίται oτ~ άπο τη,ι είσοaον χα! ίξο
QO'! τοίί at~iJ.IλOU ~εν είναι όρατοι;; ό άρχαιολογιχοι;; χώρο;' 
εΙ; τας περιπτώσεις αuτας α;:α"fOρε~εται ~ έΎχατ&στασl; ι!; 
τον στoc~μ.Oν άντλιώγ ΠG\ροχηι;; ίηρων "Α.:%ι>σίμων». 

l<J!; τον ι }'π-o~'pγIJ'l ΣUΎΜι,lωνιων, ά-Iα~~τoμiν τ~ν aφο
ateu'Jt'! "Α.αΙ έχτέλεσιν .οίί π~pόντoι;;. 

'Κι 'Λ~~ν:%ιι;; τ~ 11 Άπριλίοu 1978 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

l(ηΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ vnnvpror 
ΟIΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΙ: ΜΠΟΥΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΙΙΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤιΝIΑΗΣ 

ΙΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 
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(10) 

nePL επικυρ~)σεως πινOCκων κρ[σεως 'Λ νωτέρων 'Αξιωμοι
τLΚ(;")'I Λψ.ενικοί) Σώματος δια. τ~ ~τoς 1078. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Ε t , "ψ <"χοντες υπ ο ει: 

α) T~ν uot' &.ριθ. 10121/85/77/10.12. 77 &.πόφoισ~ν ΎΕΝ/ 
ΔΔ 1 «πεΡL καΟορισμου Τ(;")'ι uoto κρίσιν 'Αξιωμοιτικων Λ.Σ. 
καL Λ.Σ. (Ει) δια. το ετος 1978». 

β) T~ν uot' &.ριΟ. 01Ο121/26/78/ΙΙι.3.78 &.πόφIXσ~ν γΕΝI 
ΔΔ1 «περΙ συγκλ'~σεως 'ΛνωτέΡΟI) Συμβη')λΙΟIJ Λιμι;ν~κoσ 
Σώμ~τoς ετους 1978». 

γ) Το OCπο 1Cιης Μσιρτίου 1 θ78 πρσικτικον τοσ 'Ανωτέροι> 
Συμβουλίοι> Αιμενικοσ Σ~ψ.σιτoς ~τol)ς 1978. 

ΊΜντες τά.ς διατάξεις : 

α) του Ν. 5464/1932 «πεΡL IXύθεντικΎjς έρμηνεΙοις TOu 

&ρθρου 21 του &.πο 27.5.1927 Π.Δ. «περΙ Διοικ~σtως του 
Έμπορικου Νσ.υηκοσ» (ΦΕΚ 172 Α'). 

β) των &ρθρων 10,20,21,22,23,29,31,32 (ΠΙΧΡ. 2 κοιΙ 
3),33,36 (παρ. 3),38,39, 40 (π~ρ. 2στ) κσιΙ 52 τοϊ) Ν.Δ. 
139/69 «πεΡL ίεραρ:ι.ίrxς, πρo~γωγων, &.ποσ-:ρσιτείιχς καΙ μετσι
θέσεω'l των μον[μων 'Λξιωμσιτικων τ(;")ν Σωμά.των Χωρ/κΥις, 
'Λστυνομίσις 1Ι6λεω'l, Λψ.ενικοί) κσιL ΠυροσβεσΤLΚοi)) (ΦΕΚ 
57 Λ'.), προ-:OCσει το:':; επ1 τ,l\ς 'F,μπορικ'l\ς ΝσωτιλΙσις Ίπουρ
γου, &.πε?ασίσαμεν : 

'Επικυρουμεν ΤΟ'Jς uπο -rou OCνωτέροι> ΣυμβοuλΙοu Λιμε
νLΚO::ί ~:~ψ.xτoς ε-:ους 1978 συνταχθέντας πίνα.κας κρίσεως, 
τ.ΖΡΙ (':/'1 -:0 &.πο 15ηζ Μα.ρτίου 1 σ78 πρσικτικον του Συμβου-
1.(01) '7(/)'7('1), (~)ς %ΧΤ(IJΟΙ : 

Λ'. Δια. -;σ'Jζ I1λσι.c~ρz.oυς Λ.Σ. ΤΟIJς κρινομένοuς δl)νά.με~ 
Tou &ρΟρου S:2 -:σu ~.Δ. 139/6!) (συμφώνως προς τα.ς περΙ 
35ετ[χς διατOCξεις). 

σι) Πίνακα Λ' « Π Ρrιακτέων κσι " t,κλΟ'Γt;ν» 
β) Π Ινακχ Β' « Π ΡOrΧκτέων κα.τ' &.ρχσιι6τητσι» 
γ) ΠΙνακα Γ' «'Αr:οση)χτ-ωτέων» 

Β'. Δια. τοuς ληΙΠΟIJς Ι1λσιOCρχους Λ.Σ. (ocpOpo'! 40 πσιρ. 2γ 
Ν.Δ. 139/6!J) 
οι) Π:' νσικσι Λ' « Π ροσι:ι.τέω'l ΚΙΧ-:' ε:ι.λογ Γιν» 
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EΦHMEPI~ ΤΗΣ ΚΥΟ!ΡΝΗΣΕΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΙ\(ΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

~----- ----_._----------
ΕΝ ΛθΗΝΑIΣ 

ΤΗ. 5 ΜΑΨΟΥ 1980 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΛΡlθΜΟΣ ΦΥΑΑΟΥ 

105 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

379. Π ερι ψσI7t'ι)Πο,:+Ι~ε,ως σΙα'τά;ξεών τ'ινων τo~ :';;' άρι·5;. 
455/76 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 169Α/5.7.(6) «;;ερι δ.~ων 
1.αt Π?ΟU'ίt'c.a.Ζ~εω\ιΙ t~ρ~,;~ως 1 .. χΙ λ;.~:ι:~ργ~J:; ~::ι.{;'::J.lών 
αU"t'οχι·lήτω'l ......... "ι.λπ.)). '" 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Πειρι έγΥ.ρίσεως τo~ έν Ά{)ή,ιαις τ.ην 3'tjν Νοειι.δρ[ο) 1978 
'~Π'orrραψέν"';ος Πρα:ι.ΤΙ1.c~ τ~ς 3r;; Σ~ν6~c~ "';1]ς Μο
νΙμ.ο:; rΕλλ··t'J'νοlδ'~,:;iλΎ~,ρ,tN"1j; ~E~,;;~"C',?O~~; σ~J';ε'ΡΎlα~~2ς 
είς ,;o,u; ,,;c'μ.ε~ς ~1~ΡΟ~tχ~νGϊ-~2ς y~:ιl ·Hλ$1.τρ~y,,~I; ~r=-

νε'?ΥΖ[:χς. ... '" .", '"" "'" """ """ "." "ο" 2 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(1) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 379 

llEpL τρoπoπoι~σεως διocτOCξεών τινων το;:; ύπ' ά.ρω. 455/ 
76 Προ ΔιocτOCγμocτος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «itEpL Ρ;ρων 
XC;ΙL ΠΡ?ϋποθέσεων Ιόρυσεως XOCL λειτουργίocς σταθμων 
αuτοχινητων .... " Υ...λ7t'.». 

,ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

'Έχοντες ύπ' οψει : 

1. Τ,χς διατOCξεις του Ν .Δ. 511/70 «ito:pL Ιδρυσεως καΙ. 
λειτoυργΙ~ς πρocτηρΙων ύγρων καυσίμων, στ~Oμ.ων c.ιUτοκt
ν~των, πλυντηρίων oc,jτοκιν~των XOCL itEpL κυκλoφoριcαy,~ 
συνδέσεως έγκα:ταστOCσεων μετα: των άδων)). 

2. Τ α:ς διocτOCξεις του Ν. 960/79 «περl. επίβoλΊjς ύΠQ
χρεώσεων προς δYjμιουργίocν χώρων στocθμευσεως ocuτοκt
ν~των atιX τ-~ν έξυΠ'lJρέτ-φtν των κτφΙω'ι και ρυθμΙσεως 
συνocφων θεμOCτων». 

3. τα:ς διc.ιτOCζεις του Ν. 1032/1980 «περι συστOCσεως 
'Υπουργείου Χωροτoc;ίocς, ΟΙκισμο;:; xc.ιL ΠεριβOCλλοντοςn 
(ΦΕΚ 57/Α) κc.ιΙ εΙ3,κώτερον των άρθρων 2 κocι 7 ocύτου. 

4. ΤOCς ύπ' ά.ρtθ. 161/1980 κocι 338/1980 γνωμοδοτ-ήσεις 
το\) Συμβουλίου της Έπιχρocτείας. προτOCσει των Ύπουργων 
ΟΙκονομικών, XCXL Συγκοινωνιων κocι του 'Υπουργο>:ί Χωρο
τlΧξ(~ς, ΟΙκισμου και ΠεριβOCλλοντος, ά.ΠΟιΡα:σίζομεν: 

"Λρθρον 1. 

1. το αρθρον 13 τ'ου ύπ' ά.ρω. 4:>5/22-6-76 Ι1ρ. ΔιocτOC
γμocτος (ΦΕΚ 169.\/5-7-76) «περl. δρων και προϋποθέ-
σεων ίδρυσεως κocι λειτουργ(ocς στocθμων oc,'ιτοχl.ν+ιτων ..... . 

Ι κ.λπ. η ά.ντικocθίστocτocι ι(ις κocτωτέρω : 

«"Λρθρον 13. 

Έπικοινωνίoc μετα:ζ,; όρ6ψων XOCL χωρος ά.ναμoν~ς. 

1. Ή αν030ς XOCL κOCΟοοος oc')τoκιν~των εΙς ύπογείους ~ 
ύπεργείους αΙθουσocς στocθμου, ουνocτα, να: δtενεργε~ταt 
εtτε δια: κεκλψένων ά.ν6δων - κocΟ6i)ων (Ranφs, ρci.μπε:;), 
εϊτε δι' &.νελκυστ·ήρων ~λεκτρικ{;')ν ~ ύορα:υλικων η XCXL 3t' 
αλλων ά.νocλ6γων μrιχ:χνικων μέσων. ΕΙς πολυωρ6'jJΟ'J; 
στα:θμο';ς μεγci.λο') μεγέθους, έφ' Ρ;σον .~ ανοοο::; κocl. κOCΟ(ιδος 
7ων OCύτoκιν~τω'l oιενεpγε~τocι δι' ά.νελκ·)στ·ήρων, τοποΘε-
70υνται τουλOCχιστον δ{ιο τοιουτοι. 

2. ΔιOC σταθμο';ς μεγci.λου μεγέθους προβλέπετocι χωρος 
ά.νocμονΊ)ς, ό όπo~oς ύπολογίζετ:χι βci.σει τΊ)ς χωpΎJτιχ6τητoς 
του στocθμο>:ί, του τρ6που έπικοινων(α:ς μετlΧ;,; των όρ6ψων 
(ρOCμπες 1) μΥιχανικα: μέσα:), του τρ6που λε l.70υργ(ocς τους, 
του τρ6που μετocκι'l"ήσεως τ{;')ν όχYjμci.των (c.ιύτoεξυΠΎJρέ
τησις 1) στOCθμευσι::; ύπο ύπocλλ~λων το>:ί στocθμου), του 
συστ~μocτoς πλΥιρωμΊ)ς XCXL δ'.εκπεplΧιώσεως (εκδοσις δελ
τίων XCXL πλYjρωμ'~ !)ι' ocύτομOCτου μYjχocν~μocτος Τι δι' ύπocλ
λ~λoυ εΙς την εϊσοδον 1) έ:ζοοον), του Ρ1)Ομου ά.φίξεως κ:χι 
&.νocχωρfισεως των όΧΊJμocτων (βρocχυπρ6θεσμος ~ μocκρο
πρ6θεσμος στci.Ομεuσις) και γενtκΙ:ιτερoc 7ων γ.υκλΟ?QΡιc.ικων 
!)ε/)ομένων το1) στocθμο>:ί. 

3. Δ~~ '":~Iι~,' ;:εpίπτωσ~ν κxτ~ Τ-f)'J όπσία.ν ~~ G-;&ΟμευGtς 
διενεργε~τocι '~πo των Ιόίων "ων πελocτων το1) στ:Χθμο;; 
(αυτοεξυπηρέτησις) ό &.παιτουμενος χ[;'ιρος ά.να:μΟ'ιΊ)ς 'JΠΟ
λογίζετocι βOCσε, του ΠΡΟιJlJρτημένου είς -:0 πocρον διocγρOCμ
μc.ι70ς, ΧPΊJσιμoπωoυμέ'ιων "ων κα:τωτέρω τιμων. 

α) ~lέσoς ώpιoc~oς ΡΙJ()μrJς ά.ψίξεως 
(JΧΎJμci.7ων : 

Σ"Iχ{JμΟL έζυΠYjρε-:τlσεως βι
ομ'IJΖΟ~'ιίας ΚIΧI' πc.ιpαγωγΊj:; 

l\Οι.ποΙ στ~Oμol ~~υΠT,?ετ-ή
σεως γρocφε[ων κc.ιΙ 'JitYjP:;;-

......, ...... ι 

σιων, επισκεπτων κεντρο)) 

π6λεως κocι χώρων &.θλψι
κων έγκocτocστOCσεων, έκθέ
σεων, octθoυσων θεocμ±των 
και λοιπων πc.ιpεμ?εpων 
χp~σεων 

β) ΜέσYj ά.π600σις των έγκocτocσ,,:Χ.
σε(ι)') όιεκπερα.ιι:)σειι)ς κατά. Τ~\ι 
εΥ.σοδον : 

- Έλευθέρoc εtσοδος 

1,2 του ά.ριθμο;:; -:ων 
Οέσεων στα:θμ:;;,Jσεως. 

0,7 το;:; &.ριθμο;; τ6)ν 
ΟέσΖων στα:Οιιc:Uσεωι;.c;., 

ι . C{.,'.;' 

600 Ιχ+Ιμιι.τιι./iJJρa/";~ 
κ'Χτα: λωρ(Οιχ. 
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1536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Αότόμσιτος εκοοσις οελτίου 
στσιθμεύσεως ~ σιίιτόμσιτο α.
νοιγμιχ ορυψOCκτου μετα την 
ρΙΨιν χ.έρμοιτος 

γ) ΈπιψOCνεισι χώρου &νσιμoνΊjς &να 
θέσιν 

400 όχ-ήμσιτσι/ c:.ιρσι 
κοιτα λωρίΟσι. 

15 τ.μ. 

4. Δια τ~ν περίπτωσιν Στοιθμων τίjς ΠΡΟΊ)γουμένΊ)ς 
πσιρσιγρOCψου με ά?Lθμoν θέσεων στσιθμε{)σεων κOCτω των 200 
σιίιτοκιν-ήτων, ό χωρος &νοιμονης όρίζετοιι εΙς Μο θέσεις 
στσιθμεύσεως -:ουλιΧχιστον. 

5. Δια την περίπτωσιν χώρων στσιθμεύσεως δπου ~ 
α.νοΟος κιχι κOCθοοος των οιίιτοκιν-ήτων oιενεργε~τoιι οια μΊ)
χσινικων μέσων ~ οι' δποιλλ-ήλων το::> στσιθμου κσιΙ aLtX στσι
θμους μεγOCλου μεγέθους ώψελίμου έπιψσινείσις μέχρι 1500 τ.μ. 
δφίστσιτσιι έν ίσoγεί~ χωρος &νσιμoνΊjς σιίιτοκιν-ήτων ώφε
λίμου έπιψχνείας 50 τ.μ. τoυλOCχιστoν. ΕΙς στσιθμους ώφε
λίμου έπιφσινείσις μεγΧλυτέρσις των 1500 τ.μ. ό χωρος &νσι
μονΊ;ς προσσιυξOCνε,,:αι κσιτα. 5 τ.μ. ιΧ;ια. 200 τ.μ. ώφελίμου 
έΠΙ9ανείσις. 

6. ΕΙς -:01)ς πολυωρόφους στΧθμους ώφελίμου έπιφσινείσις 
α.νω των 6.000 τ.μ. έ?' δσον ~ έπικοινωνίσι του Ισογείου μετα 

....:. ...., 1 (Ι ,." ι ') λ - '" ' 
~ων Λoιπ~ν oρo~ων ,.'Jπεργε:ων Ί) υπ~γειων ?"~ντε ειτσιι o~ 

σινελκυ~ΤΓιpω,ν, ε,;ιβσιΛ~ετσιι, επιπρoσ~ετως κχι ~ κσι2"σισχευΊ) 
κεκλιμενου επιπεδου ελσιχιστου πλσιτους μετσι του πεζο
δρομίου 3,50 μ. δια. 7"Γιν έξυΠΊ)ρέΤΊ)σιν δλων των όρόφων του 
στσιθμου έν c:.ιpq. έκτιΧκτου &νιΧγΚΊ)ς». 

'Άρθρον 2. 

1. Μετα το δεύτερον έΜφιον τ-ίjς πσιρσιγριΧφου 1 του 
άρθρου 14 του σιίιτοu ώς άνω δπ' άριθ. 455/76 ΠΡο ΔισιτOC
γμσιτος προστίθετσιι έΜφιο'l εχον ώς κιΧτωθι : 

«ΕΙς περίπτωσιν κσιτσισκευΊjς στσιθμου σιίιτοκιν-ήτων έπΙ 
πλσιτειων ~ έπΙ οΙκοπέδου καΤΧλσιμβιΧνοντος όλόκλΊ)ρον 
οΙκοδομικον τετρOCγωνον περιβσιλλόμενον δπο όόων έλα
χίστου πλά.-:ους δέκσι (10) μ. ~ κσιτα τα &νωτέρω κλίσις 
του έπΙ &καλόπτου χώρου κσιΙ έκτος ΠΡΟΚΊ)πίων, κεκλιμένου 
έπιπέοου, έπιτρέπεται να. εΤνσιι μέχρι κχι 12 %». 

2. ΤΟ οεύτερον έΜφιον της πσιρχγριΧφου 3 του σιίιτου ώς 
α.νω άρθρου 14 &ντικσιθίστσιτσιι ώς κιΧτωθι : 

«Έλικοειδους μoρφΊjς α.νοΟοι - κOCΟοδοι εχουν &κτ~νσι 
κoιμπuλότητoς 6.50 μ. τoυλOCχιστoν άπο του έξωτερικου 
&κροιίου σημείου του έλευΟέρου κσιτοιστρώμοιτος, ~ οε έπι
φιΧνειοι oι,j-:w'! εχει έγκοιρσίοιν κλίσιν 3 % εως 5 %». 

'Άρθρον 3. 

ΤΟ α.ρθρον 21 -rou δπ' &ριθ. 455/22-6-76 Πρ. Δισιτά.Υμοιτος 
(ΦΕΚ 169ΑΙ5-7-ί6) ιιπερΙ δρων κσιΙ προϋποθέσεων Ιορύ-
σεως κοιΙ λειτουργίοις στσιθμων σιίιτοκιν-ήτων ....... κ.λπ.» 
&ντικσιθίστοιτοιι ώς κ!Χτωτέρω. 

(("Λρθρον 21. 
Ι1υροισφOCλει!Χ στοιθμων σιίιτοκιν-ήτων. 

1. πασοι χρησις πυρος έντος του χώρου του Στοιθμου ocότο
κιν-ήτων &πσιγορευετοιι. 

2. Ή έντος στοιθμων σιίιτοκιν-ήτων, κειμένων ίντος κσιτω
ΚΊ)μένων περιοχων, έγκσιτιΧστσισις κσιι λειτουργίοι πOCσης φύ
σεως συνεργείου έπισχευης οιίιτοκιν-ήτων, έν οΙς κσιΙ ~λε
κτρολογικων έργοιστηρίων άποιγορεύετσιι. 'Ωσαύτως &πσι
γορευετσιι ~ έντος στσιθμων φόρτωσις σuσσωpευτων. 

3. ΕΙς κσιτσιλλ-ήλους έν -r<j) στοιθμ<j) θέσεις τοποθετουντοιι 
οιίιτόμσιτοι φΟΡΊ)ΤΟΙ πupoσβεστ'Ι;ρες, κσιτοιλλ-ήλου κοιτοι
σβeστικου δλικου οια κοιτοισβέσεις πupκα'ίων προκσιλουμένων 
είς oιίιτoκίνΊJ~oι, άνσιλ6γου βιΧρους γομώσεως κσιΙ &ριθμου, 
c:.ιστε εκσιστοc' έξ σιίι-:-<';)ν ,ια άντιστοιχη σε 50 τ.μ. ώφελίμου 
έπιφοινείσις του Στσι(}μοU. 

4. ΕΙς ΚOΙ-:OΙλλfιλoυς έν -r<j) στσιθμ<j) θέσεις κσιΙ εΙς ιΧπσιντσις 
τους όρόφους τοποΟετωντσιι κOCοοι πλΊ)ρουμενοι δι' άμμου 

κσιι σuνooευόμενoι οι' &νσιλόγου &ριlΙμoυ πτύων κοιι σκσιποι
νων. 

5. Έντος έκOCστου Στοιθμου τοποθετεrτσιι οίκτυον διοινομΥις 
\.ίδοιτος δπο πίεσιν συνοεδεμένον μετα &νσιλόγου &ριθμου 
κρουνων ποιροχης \.ίΟσιτος δισιστOCσεων ~σων προς τας τοισιύτσις 
των δπο των οΙκείων πυροσβεστικων ' Αρχων ΧΡΊ)σιμοποιου
μένων στοιχείων πυροσβέσεως. 

ΟΙ θέσεις τοποθετησεως των κρουνων τούτων κσιι των 
προβλεπομένων δπο της πσιρσιγρOCφου 3 τοσ πσιρόντος πuρo
σβεστηρων, ώς κσιι οΙ δισιτομες τοσ δικτύου δισινομΥις 
\.ίΟοιτος δπο πίεσιν κσιθορίζοντσιι όπο της οΙκεΙσις πυροσβεστι
κΊjς , ΑρχΥις, ήτις εχει κσιι την είιθύνΊ)ν της πσιρoικoλoυθfισεως 
τΥις κσιλΊjς λειτουργίοις των μέσων πupoισφσιλείσις του στοι
θμου. 

6. ΕΙς πολυωρόφους στσιθμους οιίιτοκιν-ήτων μέσου κσιΙ 
μεγOCλου μεγέθους εΤνσιι όπoχρεωτικ~ ~ τοποθέτησις Μο 
ΤΡOΧΊ)λOC-:ων πυροσβεστηρων κσιτσισβεστικου δλικου ώς έν 
πoιpoιγpocφ~ 3 του πσιρόντος κσιΙ βOCρους γομώσεως κσιθορι
ζομένου, &νσιλόγως του κσιτοισβεστικου όλικου, δπο της 
οΙκείσις πυροσβεστικΥις 'ΥΠΊ)ρεσίσις. 

7. ΕΙς έμφοινεrς έν -r<j) στοιθμ<j) θέσεις δπOCρχουν &νΊ)Ρτη
μένσιι πινσικίοες φέρουσσιι τους &ριθμους τηλεφώνου της 
πυροσβεστικΥις 'ΥΠΊ)ρεσίσις κσιι του στοιθμου Α' ΒΟΊ)θειων. 

8. 'Η ~λεκτρ ικ~ έγκσιτOCστσισις των στοιθμων ώς κσιΙ των 
εΙς οιίιτους δποιγομένων πλυντηρίων - λιποινΤΊ)ρίων, εΤνσιι 
έξ όλoκλfιρoυ στεγσιν~ σύμφωνσι οε πOCντως προς τους έν 
Ισχύ ι κσινονισμους του ΚρOCτους. Στοιχεrσι της ~λεκτρικYις 
έγκοιτοιστιΧσεως έν γένει εΙς τα όποrσι Μνσιντσιι να προκλΊ)
θουν σπινθΊjpες (πίνσικες διοινομΥις, &σφOCλεισιι, διοικόπτσιι 
κ.λπ. έφ' δσον τσιυτσι δεν ε!νσιι στεγοινα.) οεν τοποθετοσντσιι, 
είς χωρον στσιθμεύσεως κοιΙ έν γένει εΙς χώρους έπικινΜ
νους εΙς &νιΧφλεξιν λόγ~ όπOCρξεως είιφλέκτων &ερίων ~ 
άλλων είιφλέκτων όλων. 

9. ΕΙς στοιθμους μέσου κσιΙ μεγOCλου μεγέθους: 

σι) 'Εν &μέσ~ γειτνιιΧσει προς Noσoκoμε~oν -η Κλινικ~ν κοιι 

β) ΚOCτωθι πολυκσιτοικιων, ξενοοοχείων κοιι πολυωρόφων 
κτιρίων ΧΡΊ)σιμοποιουμένων ώς γρσιφείων :η βιοτεχνικων 
έργοιστηρίων, έκτος των λοιπων ώς &νωτέρω μέτρων πυρσι
σφσιλείσις έγκσιθίστσιτσιι σύστημσι, σιίιτομOCτου &νιχνεύσεως 
έστίσις πυρος έν -r<j) στσιθμc;J ώς κοιΙ τοιουτον κσιτοιιονισμοσ 
\.ίΟσιτος δπο πίεσιν έπΙ της όροφΥις ά.ποισων των ιχίθουσων 
στσιθμεύσεως, κιχι κιχθ' δ τμΥιμσι σιδτσιι εδρίσχοντσιι κOCτωθι 
των &νωτέρω &νιχφερομένων κτισμOCτων (περίπτωσις β'), 
προς α.μεσον κιxτσιστoλ~ν πυρ}(σιϊOCς. 

ΕΙς τας &νωτέρω περιπτώσεις κσιτα τας όποΙοις ε!νσιι 
όπoχρεωτικ~ ~ έγκσιτOCστοισις συστημσιτος κσιτοιιονισμου 
\.ίΟσιτος του-:ο όόνσιτσιι να &ντικσιτσιστσιθη με άλλο σύστημιχ 
το όπo~oν νOC λεΙΤΟUΡΥ{j με ετερο κσιτσισβεστικο όλικο &νιχ
γνωρισμένο δΙΕθνως κιχΙ κιχτOCλλΊ)λο δια τοιούτου ε~δoυς 
lφσιρμογές. 

Ή ΚΟΙΤΙΧλλΊ)λότης των συστημOCτων σιίιτομOCτου &νι
χνευσεως κσιΙ κοιτσισβέσεως θα έλέγΧΕΤΟΙΙ δπο της οΙκείοις 
πυροσβεστικΥις ΎΠΊ)ρεσίιχς, Ί)τις κοιΙ θα θεωρεί: τΙς σχετικες 
μελέτες πρΙν δποβλΊ)θουν εΙς τας ά:ρμοδίιχς Ύηρεσίιχς 
Συγκοινωνιων κοιτ' έφoιρμo~ν του άρθρου 23 πιχρOCγροιφος 5 
δια την χoρfιγΊ)ση της κοιτα νόμου &δείοις Ιορύσεως του 
στσιθμου. 

10. Ή τηΡΊ)σις των ώς α.νω μέτρων έλέγχετοιι ιΧπιχξ του 
ετους δπο της ΠυροσβεστικΥις Ύηρεσίοις μερΙμνη των έκ
μετοιλλΕυτων των στΙΧθμων κοιΙ προσχομίζετιχι δπ' οι,jτων 
εΙς την ά:ρμοοίοιν δια την χoρ-ήΎΊJσιν της &δείοις λειτουργίοις 
'f 'β β , fI , Ι , " ηρεσιοιν ε οιιωσις οτι τοι μετροι πυροισφοιλειοις εχουν 

κοιλως κοιΙ ~υμφώνως προς τους δρους του πιχρόντος, α.λλως 
δεν ΧΟΡΊ)γειτοιι ~ α.δειοι λειτουργίιχς του στΙΧθμου :η &φοιι
ρε~τoιι προσωρινως .~ άοειοι λειτουργίοις ιχίιτου έφ' δσον πρό
κειτοιι περΙ λειτουργουντος στοιθμου oιίιτoκινfιτων. 
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11. οι στocθμοι oc\ιτοκιν~των οί όΠΟLΟΙ ~τυχoν άοεΙocς 
[ορόσεως .:η λειτουργΙocς προ της Ισχόος τοσ 455/76 Πρ. 
Διocτocγμocτος πρέπει να: προσocρμοσθοuν σόμφωνoc με τις 
οιocτocςεις της πocρocγρocφου 9 τοσ πocρόντος μέχρι την 31 
ΔεκεμβρΙου 1981. 'Εν ένocντΙ~ περιπτώσει θα: άνocκocλεLΤOCΙ 
~ ιXoztoc λειτουργΙocς τοσ στocθμοU». 

'Άρθρον 4. 

ΕΙς το τέλος τοσ άρθρου 24 τοσ oc\ιτο\) ώς άνω δπ' άριθ. 
455/76 Πρ. Διocτocγμocτος προστίθετocι πocρocγρocφος 4 ~xoucroc 
ώς κOCτωθι : 

«4. Δια: τους κocτα: τα:ς οιocτocςεις τοσ Ν. 960/79 χώρους 
στocθμε';σεως oc\ιτοκιν~των, έφ' /)σον ό άριθμος των θέσεων 
στocθμεόσεως τοότων είνocι ό κocθοριζόμενος δπο των οΙ
κεΙων Προ Διocτocγμocτων ~ ΝομOCΡχιocκων ' ΑποφOCσεων 
τοσ άρθρου 2 τοϋ oc\ιτοϋ ώς άνω Ν. 960/79, ~ έφ' /)σον ό 
χωρος στocθμεόσεως προορΙζετocι άποκλειστικα: xocl μόνον 
οια: την έςυΠ"fjρέησιν τοϋ κτιρίου ~ OCρμοοιόης άοειων 
ίορόσεως xocl λειτουργίocς άν~κει εΙς την οΙκε[ocν οια: την 
XOP~Ύ"fJσιν της άοεΙocς οΙκοοομης πoλεoooμικ~ν άρχ~ν». 

ΕΙς τον Ύπουργον ΧωροτocςΙocς, ΟΙκσιμοσ xocl Περι
βOCλλοντος, άνocθέτομεν την Ο"fjμοσΙευσιν xocl έκτέλεσιν τοσ 
πocρόντος ΔιocτOCγμocτος. 

'Εν 'Αθ~νocις τη 24 'Απριλίου 1980 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

OI!(ONOIIIKlln 

Α8- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΩΡΟΤΑ"ΙΑΣ, ΟIΚIΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΑΟΓΓΟΝΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

, Αριθ. Φ.0544/2813 
(2) 

Περι έγκρΙσεως τοσ έν ' Αθ~νocις την 3"fj') ΝοεμβρΙου 1978 
.Jπογρocφέντος Πρακτικοσ της 3"fjς Συνόοου της ΜονΙμου 
Έλλψοβουλγαρικης 'Eπιτρoπ'ijς συνεργocσί:xς εΙς τους 
τομείς Ύοροοικονομί:χς κ:χι ΉλεΚ'ψικ-ης ΈνεργεΙας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΤ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

'Έχοντες δπ' οψει : 

1. T~ν οιocτocςιν τοσ άρθρου 1 της t'! Σόφι~ την 12'1]'1 
'Ιουλίου 1971 δπoγp:xφεΙσ"fjς Συμφωνίocς μετocζ.J της Έλλά.
οος κ:χι της ΒουλγocρΙ:χς περι συστOCσεως Έλλψοβουλγocρι
κης Έπιτρoπ'ijς οια: 'Γην συνεργ:χσΙ:χν μετ:χζυ των 0")0 
Χωρων εΙς ΤΟ'Jς τομεLς της ~λεκτρικΎjς ένεργε[ocς xoct της 
ΧΡ"fjσιμοποι~σεως των .JOOCτων των ποτocμων των οι:χσχι
ζόντων τα: έoocφ"fj των, κυρωθε[σ"fjς οια: το\) δπ' άριθ. 366/ 
1976 Νόμου Ο"fjμοσιευθέντος εΙς το δπ' άριθ. 160 Φόλλον 
της Έφ"fjμερίοος της Kυβερν~σεως Τεϋχος ΑΙ της 25"fjς 
ΊουνΙου 1976. 

2. ΤΟ πεp~εχόμενoν του ύπο εrιe.ρισtν Πρακτικου, άπο
φocσΙζομεν : 

Έγκρίνομεν ώς ~χει xoct έν '(J) συνόλ<J> του το εν ' Aθ~
νocις την 3ψ ΝοεμβρΙου 1978 .Jπογρocφεν Πρocκτικον της 
3"fjς Συνόοου της ΜονΙμου Έλλ"fjνο-Βουλγαρικ-ης Έπιτρο
π'ijς συνεργocσΙocς εΙς τους τομεLς της 'ΥοροοικονομΙας 
xocl της Ήλεκτρικ-ης ΈνεργεΙocς, τοσ όποΙου το κεΙμενον 

επετocι tv πρωτοτόΠ<J> εΙς την Γocλλικ-ην γλωσσ:χν xoct έν 
μετocφρocσει εΙς την 'EXX"fjVLX~V. 

Έν 'Aθ~νlXις τη 22 'Απριλίου 1980 

υι ΥΠ0ΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΙΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓιΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜIΛΤιΑΑΗΣ ΕΒΕΡΤ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤιΝIΑΗΣ 

PROCES VERBAL 

De la 3eωe session de la Cοωmίssίοn Ρerωanente 
greco-bulgare de Cooperation dans les domaines de 
l'ΗΥdrοecοnοωίe et de ΙΈnergίe Electrique. 

Cοnfοrωeωent aux resolutions de la Cοωωissiοn 
Gοuνerneωcηtale Grcco-bulgare pour la Coopcration 
Εcοnοωίque, la Cοωωίssίοη ρerωaηeηte Greco-bulgare 
de cooperation dans les dοωaίηes de I'ΗΥdrοecοηοωίe 
et de ΙΈηergίe Electriqne, constituee par l'accord du 
12 juillet 1971 entre les gοuνerneωents de la Rcpnbli
que Hellenique et Ια Republique Populaire de Bnlga
rie, a tenn sa 3θωθ session a Athenes du 31 Octobre 
au 3 Novembre 1978. 

La (lelegation hellenique a cte prcsi(lce par Mon
sieur Petros Papadakis, Directenr Gencral aupres du 
Ministere de la Coordination, et la delegation bulgare 
par Monsieur Staωen Staωenον, ViC(~~President de la 
Cοωωίssίοn ponr la protection de l'enνίrοneωent an
pres du Conseil des Ministres. 

Les listes des ωcωbres des (lcux deIegations fign
rent en Annexes au prι;sent Proces-Verbal. 

La Cοωωίssίοn a etabli ΙΌrdre d u jonr suivant: 

1. Revue du travail accοωΡlί depuis la 2θωθ ses
SlOn de la Cοωωίssίοη. 

2. Le Ρrοbleωe du fleuve Nestos!~lesta. 

3. Qnestions relatives aux autres fleuves cοωωιιns 
(StrΥωοn/Strιιωa, EvrosjMaritza, Ardas). 

4. Energie electrique. 
5. Divers (stations hydrometri(IueS etc.). 

Point 1 de ΙΌrdre dn jour. 

La Cοωωίssίοη a pris note des exposes des denx 
delegations sur l'execution des decisions de sa 2eme 
session et a constate que les rennions des Gronpes 
de Travail sur les differcntcs questions se sont derou
Iees dans υη esprit de cooperation et de cοωΡrelιen
Βίοn mntuelle. 

Elle a egaΙeωeηt pris note des proces verbanx suc
cessifs d η Groupe l\lixte de Travail Greco-bulgare 
cοωΡοse rl'cxperts en Hy(lrologie, a eχΡrίωe sa sati
sfaction sur le travail accοωΡlί et elle a acL-epte leur 
Proces-Yerbal, fait ~l Sofia Ιε 21 Octol)re 1977, cοω
me final. 

Plus particιιliererncnt la Cοωωίssiοn a pris note 
des points suivants de ce Proces-Verbal : 

a) L'econlement total des eaux du bassin versant 
(lu flenve Nestos/Mesta est estίωe par Ιο. Partie bul
gare a 1.480 ωίΙΙiοns ω3 a la frontiere et a 2.800 ωίl
lions ω3 i:ι l'embonchnre. Selon la Partie hellenique 
l'ccοuleωent a l'embouchnre est estίωee a 2.450 ωiΙ
lions ω3. La Partie helleniqne a precise que l'ΘooυI~
ωent a la frontiere de 1480 ω3, estime par la Partle 
bulgare est accepte par elle. 

user137
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δ·cλr,ς ~:1tCιt~; ~j1,"ω'l 7:0'.J; ~ξTγω"'{ε~;) ......... 9 

Δ!ε:>χ,tf'/!1"f, Ε'!1'tχ;εω'J 7:0,;) ~ν~Υi?~ψ::ι~ ijtO ~ί:~τό1 .. ιo l.Ρ""~ 
μ'σ.,:,o~όΤΎj~"; τω'ι ~~OΤΙΞ.Z'Iών -YOJ'JfJ7:ot(~)'J Ύ,,~~ Σ,'J~J~,:,α~
Ft:!1μ.:ών α'Jτ(~ν~ 1.2.~'(~; ϊ.~~ ~(ι)ν ε,:J.'h6Ρω'J εξηωγΙΝν 

1/'! .... f .... " 

":f.J'j'i"F~"/,.UJ'i ϊ.Z~ :- ~'ςl ϊ.Y:-:1.Ι;~/,,""ι ~~lt~~2; :':JZlJJ'! j-:~:.J; 

εςα-{ωγ~;ς ....... '" ". '" " .... " .. 1() 
ΔΙΟΙΙΟΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

..lιόρ'9ωσrι '"Υ:χλ:λά-:ω'ι :r::x Π. Δ/γμα-:α 39G/ ή,. 1 0.83 1'. α: 
391/ 4.10.83 σ..::ι.ο·~!ό-:r;-:σ.ς Y::-o~c";;;~~ Υ',ε Ι2ς "l.α~ 
Π pό'lo~χ; . ... " .......... .'.'... ...' ..... 1 t 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(1) 
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ΓΙε?f ξ,"(Υ~ΡfcrΞ.ως ~'J'i2φεω; ~:Ι:'i~~-G'J :J7:ό ';~~ 'L'1:J"~t~~ I~:';v~y .. f,; 
Λ:λ~'I'lίς χ;;,6 't'tj'1 H9'1~I'.ή Kτη().αΤ~Ί.τ. τρ:r.:ε~:7. -:'Ij; Ελλcf
~oOς ·I.~~ ϊ"a·~Ct~T,:J.o6 ':'ων όρων ~:J.toIJ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ:ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

?) Το άF·9ρο !Ι 'tOLl Ν. ΗΟ7/1 Ηι:!Ω ((;:~Ρ[ :rJ1t~jst.); Τ:1.
u.ει,,:; Ν[).νΙΥ.ής ΑlμUντ;,ς)). 

'6) '1''1)'1 t>;;' αρ ι-ο.. Φ .07~.2/ 18/Β 32:j()/l:2!),\ ;-)/7.7.82 
27.ι61' 7.~'I) ,;~:ι Π rω'9~7.0~ργοU 1'.:1.~ ί'T.o:.ιργo~ Ε-ο.'lιl'.";ς A./.U
,ιfι~ 1:1. ,χ'I:ΧJ::;'fj 1t:J.'J~~~,,;+Ι.',;,ω'l γ'7:Cι:;,?γ:.~ Ε'S'/~i',"+Ις A:J.~'I't;; 
σ~~ς )'ψ~;;oη"(o6; Ι<>9'1αής AI[J.U,I'I); (ΦF.Κ 471/8~ ~.η'). 

'[) Τ'"" J'T.' :ι.;;:.~. Ι '2 ί/2~.1 Ο.Η;! ;:::ί~'Γ, -:r,J ..l:~~·I:r,:f, -:r.; 
T?~::-;ζ:1.; Ελλ:ίaος. ' 

~) '1''1)'1 :1.F ~,9. G60/ Ι'9~3 ϊ'1{ι)[J.οaότ'lj:;'Ι) ΤΟ:ι ~~{) ~-:'JλfΟ:J 
Τ'ljς Fr.: ιl'.ρχ,;;; [σ.;. μ. ,:,:ρστα:rη τo~ T7.Q~?I~y.G6 ~:J").~')~λ[~:;, 
:Χ7:f)??:1fζlj:;μ~: ' 

'Λρ·9ρο 1. 
Ι·' .. ' - ' Τ' Df(] , Λ' , 'f'(Ί.~ι'Iε ,α~ 1) ~"o τo~ α:J.εΙO:) 1Y",,'I~I'.r;; /'J'I'(,; ~J'I:.ι'1η 

aχ,l;;[c:; cpz. ;;1'.:ι.-:6 ;;~/.:x-:φ.μ:ι?[ω'l (IΟΟΟΟΟ.οο(η :1.:76 :φ Ί~ 
.9'I~κή Κ-:'t);J.:ι.τ:1.r. Tρiτ.ε:::ι. ';'fj; Eλλ~:')ς. γ~:x τφ~).';Ί.λ+,
ΡΙΜ'Ι) ;ι.α-:α:rΥ.ε~ής Στ?α-:~ω-:~y,Ι:)'1 Ο:;ι,φ.άτω'l A~~(.}:).:1.':~y.ι~)ν 
~:τ;'ι -;:;;ΡΙΟΖ"; 'E~?'):.ι Χα! Ν'Ij':J'ιώ,1 Αγ%fQ~. 

'Aρo/)~o 2, 

, rrC., ~&'Iε~<ι '9·~ 1:JνΟl1.0λCΎτr8Ξ.f μ~ το:;; 'ί':tο 1~ά,,;,ω ~?:'j~r"/ .. OU; 
oρo~ς : 

(13%) ~:'Ij:;;ω;. 

~:J ) .λ~i~χ:::ι ~~~,.i.'i;':'::('J; :~"/.:ι;:f',:~ (1:-, i z:6·/~:ι. ::" ;1('J'1 
ι.~ ~μ'ς;~:x~ω') ";/~Ί.'Υl? ε(;λ'J-:.~-ι.ώ\) ~δ1εων. .. 

-{. l-'~:t 'Ι) ::ξ;:'Υιl,,'J<':~ "'ι 1.7:?6:j"/,.·~;::~ ;.ξ..ι::·ι:~i:·t;:;~ :':ι:'; 
OIl,l;;[r,'J :0 'ΤF.ΘΑ ·~έλ;;~ εl"Ζω;;+,:r;;~ ,":τ;'ι }<}s,'I:I,."; Κ :·φ.'J.:~·I.r. 
rr?i';';~~2 -=r,; Exx:.e:G; 1.-:-:6 ~G:;; ~'ό~σ:;; -;Ι;:; ';0 ~~~i6'J, 1.7:'6 

":'J:;'- ϊ.~":ιλV·";'J~J"" :χ'::::χ- :;) ι'Zσ~ -~:; ,",-"7.-=~'J7.-r'- ω'- 1,':1.' 
_ ,~ _Ί~ ... ,...ι,;_~· .-"'!J ::" :~, ;,.._ ~,." ... _: .. .-"' J, '": ;- ';, ~.J: " __ ~~" 
.. ω) ι.=ΙJ'fι":! 'r'JJ",,(ι)":! _ί' .. ι~J."t'~J;.ωJ, ;οι_. ι.λεο; .... ~ w.Y.. 1."I'j'l ,,.;,:",t-

-;::ω1Τ, 2';Ξ:;:~ΡΊ .. ~f:χ; +. Ί,,:Ι:7.? .. t~1~ω; ~ω'l -;:όρω'; :'J'~:ω'l -Θ~ 
Τ::·'fj6ν U7':,i"'{"'{:J7. :J7:i; -:·'1; ]~:,J.'Itϊ"Yι; Ι{τr.~J..:Χ";~Ί~'~; 'Ip:~-;:'f·~'tj; 
]{~λl.~~~; Ί.7.~ :1. Ξ:;ι:ι::1. :G'J Ί1~T~:Θ'Λ ~ϊ.6 y"i'S.~ fι.λλ'( ';';'f'ιrY4. 
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2458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KVSEPNHIEQI (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΓΟΝ) 

στο ΠlχρOCρτημlχ Π κlX~ στο ΠαρOCρτημα ΠΙ παρα.γρ. 1 
της 08'1jγΙας 8Ο/232-ΕΟΚ, ή σε α8υναμΙα., να ανα.γρOCφετα.ι 
μLC! πιχριχπομπ-ή στoc πpότuπα CEN που αναφέρονται στα 
Π αραρτηματιχ α'Jτi. 

'Άρθρο 4. 

1. Όταν μιά, ΣUσκευOCσιOC απo,ελεΙτα~ ocπό 8{lο -ή περισ
σότερες ανεξOCρτητες πpoΣUσκευOCσιες, οι σεφές τιμών 0'10-

μocστικών πoσoτ-~των περιεχομένου, που ανocφέροντocι στoc 
πocρocρτηματoc Ι, ΙΙ κocι ΠΙ της Ο/)'1jγίocς 80/232 - Ε.Ο.κ., 
εφocρμόζονται στις ιχνεξά,ρτητες προσuσκεuocσLες. 

2. Ότocν μιOC πρoσuσκευocσίoc αποτελεΙτocι ocπό Μο +ι πε
ΡLσσότερες oc'/εξOCρτητες σuσκευocσίες, που οεν προορίζοντocι νoc 
πωλ'1jθούν χωρ~στi, οι σεφές τιμών ονομocστικών ποσοτητων 
περιεχομένου, πο\) ocνocφέρονται στα πocραπά.νω Πocρocρτ-ή
μocτoc Ι, ΙΙ και ΠΙ, εψocρμόζoντoc~ στην πρoσuσκευocσίoc. 

'Αρθρο 5. 

Κανένocς περιορισμός -ή πocρακώλυσ'1j /)εν μπορεί νoc 
ΕΠLβλ'1jθεL στη θέσ'1j σε κυκλοφορίoc προϊόντων που elνOCL σύμ
ψωνoc με τις /)~lXτocξε~ς του παρόντος Προεορικού ΔιocτOCγμoc
τος: 

Γιoc λόγους 7tOU α.νocφέροντlχι στην ,ψ-ή ονομocστικ-ής πο
σότητocς περ~εχoμένoυ, στην περΙπτωσ'1j των ΠΡOΣUσκε\)OC
σ~(~ν που lχναφέρονται στο Πoc?χρτημoc ι και στο ΠocρOCρτημoc 
ΠΙ πlχρOCγρocφος 2, Τ-fjς Ο/)'1jγΙα.ς 80/232 - Ε.Ο.κ. 

Για λόγους που ocνOCΥέρονται στην τψ-ή ονομαστικ-ής χω
Ρ1j,ικότητocς περιεκτών, στην περίπ,ωσ'1j των πρoσuσκευoc
σ~ών που αναψέροντocι στο Ποφά.ρτημα. ΙΙ της 0Ο1jγίocς 801 
232 - Ε.Ο.κ. 

και γιιχ τους ούο π~o π7.νω λόγο\)ς, στην περίπτωσ'1j των 
προί:όντων που ocνlχψέροντocι στο ΠlχρOCρτημoc ΠΙ πocρά.γριχφος 
1 της 001jγΙlχς 80/232 - Ε.Ο.κ. 

'Αρθρο 6. 

Κανένocς περιορισμός οεν μπορεί νoc επιβλ1jθεί ocπό την 11j 
!ocνουocρΙου 1982 στην κυκλοφορίoc προσuσκε\)ιχσ~ών, που 
εΙνocι σύμφωνες με τις ΟLιχτocζεις του 16/81 Π ροεορικού Διoc
τOCγμocτος « Π ρoσuσκευocσίoc κocτά. μά,ζιχ ή όγκο oρ~σμένων 
πρoσuσκευασμένων προ'ίόντων κ.λπ.», έχο\)ν τψή ονομocστι
κής ποσότητocς περιεχομένου ή ονομocστικής χωρψικότητας 
περιέκτη, που οεν πρoβλέπετα.~ ocπό το πocρόν Προε8ρικό 
ΔιOCτocγμα, κα~ έχουν τεθεΙ σε ΚIJκλοφορία πριν ocπό '1jV 25'1j 
Φεβρο\)αρΙο') 1980. 

'Λρθρο 7. 

Από Τ'ιjζ /)1Jμοσ,εύσεως ,\)1) πocρόντος Πpoεoρ~κo,; Διατά,
γμocτος, οι πocρocβά.τες των o~ocτά,ξεων αυτο{ι οιώκοντocι κocτά, 
τον ισχόοντoc Αγορocνομικό Kt:)/)LXoc κocι τιμωρούντocι με τις 
ποινές που προβλέποντocι από τα ά,ρθρoc 30 κocι 31 ocυτου. 

'ΛρΟρο 8. 

Η ισχός του πα.ρόν70ς Προεδρικού Δ~α.,ά,γματoς, ocρχΙζει 
τη'ι 11j Ιocνουocρίου 1981, με εξocΙρεσΊ) ,ων οιατά,ξεων του 
ΠΡΟ1jγοuμέ'ιου ά,ρθρου. 

'Λρθρο 9. 

Στον Τπο\)ργό Εμπορίο\) ανocθέτο\)με τη 01jμοσΙεuσ1j κocι 
εκτέλεσ'1j του πocρόντος Προεορικού Διocτά,γμocτος. 

Λ&ήνoc, 20 Οκτωβρίο\) 1983 

ο IlΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕθΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕ_ΗΣ ΓΕΠΡΓ. ΜΠΡΑΨΤΗΣ 

(6) 
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Tp~oπ~ .. o;1j<1'tj ~Ι2τxςεων το:.ι Π. Δ/το; 455/19ί16 « .. Sj:( ό~ων 
χ;:.Ιι ϊ.(oij.;τ·~·9έnων ΙQ,ρ->:rεω; Χ2: λει~:η(2; :rτ~ών 2tιτO
'Υ.ινr.των 'Χ.2Ι ε;Χ2Τ2στ.wεω; ε'ιτόι; 2:rtών π-ΝJνττ.ρίων -
λι .. :χντ'tjρiων ?:.~ΤΟΥ.ινr.'t'ων, χντλιών 'It2'r"XTι; ~:r~J.CUIol ως 
χ,2: ""Ρ·οi) .. ι;,,9.~:r;ων ΧΟFτ.rr.σo$Ai)Ι; των π:ρος τ-v~o i"':Χ-tτ~:.r,ι.έ
νων ζlι:ιεtών». 

• Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Eχ~νΤ2ς :; .. όψΤι: 

1. Τις a:7τ:fξ~:; ΤΥίς Π:1Ρ. 2 ΤCtι ιXρ-S.rGJ 1 't1Cι:,) Ν.Δ. 511/ 
19ίΟ «π~ρί ι~ρ~nω; χ,ι: λ~ιτ():,;ργ(:xς ';φ2τοηρίων tιγpών 'X2t.I
σ~.ι.ω\ί, στ:x.fι.μ.ών (1.Jτr;Υ-~ν+Ιτ.ων, r.λ:.ιv";Τ/?i<,)ν O(2"Jτ()xινήτωll Χ2Ι 

--eFf χ:.ιχ.λ-οψ-ορι:χΥ.r.; σtινεέσεως ε'}'Χ:ΖΤ:ΖσΤ2σεων μετά των oaών». 
·2. T'lj'! 0548,Λ382/83 Υ-ο:ν"; 2πό~σY) ΤΟ:,) α?ω-Θ-:) .. ο:ιρ;t'~ 

Χ2Ι τω Y7,G:JFΎo~ Οιχονa:J.~Υ.ών (ΦΕΚ 474/82 τ. Β') «2'/ά
-Θ-ιε,ι'Ij α.ρμΟΟtoOτΤιτων πο:.ιις rψtY.tC;1.ψrο~ς Οα-ΟΥql.ιχών». 

3. ΤΥι'ι/ 64.5/ t 9'83 Ύνωv.oaότηση ΤΟ'; Σ1JjJ.~<ι:.;λί~tι ττ.ς &ι
Υ.F2τεi2ς, μ.ετ2 :;(7;-6, 7,ρόιr:χσ1j των r7.αJργών Δτ.:J.Oo:rίων 'Εργων 
".2t ΣtιΎy.oινων,ιώ·ί: κ.:1Ι τrι:.ι rΙP:.J7.r;:';Fιro~ O!xoνOjJ.t"Xών, ΠQφIl
σ!~οti~$: 

'Ar-l»P-o μ.Ονο. 

Στ" άρ.fι.,ρo 28 ,v:J Π. Δ/ τ.aι; 4ι5ι5/19'ί6 ϊ.ροστί-l»εΤ2Ι ν~(ί; 
7:2ιρ,2ΎΡΙ2φο.ς 9 14 G~oia Uι:.εc όπιως 7:':Ζρa.x.Φτ.ω: 

«'9. Κιτ' εξ.α:;ε1Τ, των ~ι:xτάξεων το:;. ά;-Ι»ρο!) αtιτο:J, επι
τρέΠlεΤ2Ι σε (T:.ι;y.ΏινωνΙ:Xy'oO~ς, 90ριείς -rotι Ν. 588/77 v(% ι~~~
O:;'i Υ.ΧΙ 'ιχ λεtV()·);·:ο~:.ιι;:2ί..9Ιρ.ΙΟ1Jς σΤ2·9μo()o~; ΎΙ2 ΤΤι στέΎ'2σ1j 
rίλεΧΤΡΟΥ.~ν+Ιτων fι .s.ερ;ι.Ι'XΙ:)'1 λε-ω.Ψ'ορείων a:>τι;χ;ιντ.-rων -OΧYι~ 
;ι.:l't'ω·ι χ:χι μsσ2 στo~; χώρ<ι:>ς στ2.fι.μ,εοο'tjς των OΧ-rμάτων 2'J
τών '12 eiY.2-1»:I'J"t'C,J'! ... .&..σΤις ~.mωι; cruVoεrief2 επ-ι'19-εωρ τιτεω ς , 
σuνΤΤιρ'l\σε-ω,ς χ.χ\ <:;nΠIeuYι; τέ-roιων οιχψ.άτων 'X.a.fι.ώι; 'Χ.ΙΖΙ 2'/-

) , , ...., , ~ , , ., 
τ "~'~ς ΠZΡ~'Χ'ης ίo~":FeA7tO:J υΠΌ 't~J'; ~ςη; opo;J<; X%,t ~P0:);;O-

-/j,έσεtς: 

2) Αν σΤ2 Π7ρχ .. άνω σ:.ινεΡΎεί2 ΎίνεΤ2Ι XFr.oo'lj 2νC;IY-tr.; 
~λfrr2ς (ό-πως ()~tιΎ:ονoV'Ywόλλ 'φ"lj, rιλΖ'1.ΤF'ΧΙ:.ιyd:ιλλ'lj'1η), τι 
.. Ί_,. 'γ , λ" , 
XFrj'~Ίj 't'tj" T.JεFtr.ρι .. εΤ21 με"2 σε κ e!<T'ro χωρο 'r()'J -OΠOΙOtι τ<J 

.......... Ι , ι λ'~' 
"'Λ't)n$στε,ρο~lοιγiJJ2 21:'εχει :Χ-Π'Ο1Τ2σ'tj το:> ~ιστo'l σεΧ2 

... έντε (15) μέτr-χ :χ:-..ό '0'0 κ.έν,,:ρο των rιτλιών, φρε:χ-τf<ινν aIE
ξ~ψ.~νών κ.χι 'O'tj'; "ρo<~o-λ~ς των ~w.Δων εξαερώο-εως. 

δ) Τ:ι σ:Jνεργεf?: ε .. ι.fι.'εωιρ,Τισεως, ε7,ισu~";ς χ:χι σ'ΥνΤ1ίΡ";-
σεως το:.ι tι;;-:1!-I»,?['~:.ι σΤ2-1»μo~ ε[ν:χι εφr:lι:χ:rμν2 με 'O'lj'! 'Χ.2 τά 
V'c.:J.'01 i8~~:x λιε~'t'G'UΡΎ[ας. 

Ύ) Γι~ 'O'tjν εΎκ:zτ:iιστ:zστ. των 2"1 Τ Χιών Π2ροχf,ς Πξτρελaίotι 
των :εξ:ιμενώ'ι τ'rμ'~'IΤ7t οι lσχΟΟ:.ισει; ~ιaτάξεις. 

a) ΟΙ 2ντλίες 7:2ροχήι; 'ιt'ετ,ρε.λ2ίt>'J εΎχ,2-1»ίίο-τ,αντ:ιι σε τέ
τοιχ ·,Siσo'l'j, ώσ-τs 2πό 't'tj λειτο:.ι·ΡΎ::Ι των '12 jJ.'tj'1 εμ'Π'Οοίζεt'2Ι 
'tj ομlχλΤ, λεΙΤOtιΡΎ::Ι 't'Otι στ::r.s.ιJ.ι;6. 

ε) Η μεΎίστΤι εϊ.ιτρεπόμενη χωΙΡ,ΥίτιχόΤ'ιjς Χ2-8ε Wιt0ΎείOtι 
aεςη.ε'/Τ,:ς ,,([ζε-:71 σε τρι&ντ:ι (30) Υ-:J6~'Υ.ό; μέτρ:ι, μ'tj' σ:;μ;;-ε
Fιλ2!L~:ινc.μέ'/οtι ,~:.ι :ιν2ΎΧ2ιο6ντος xενo~ ε'Χ., 5%. 

Στ~ν rΠ-ΟiJrγό ΣtιΎΧ<iινω'i'ιών 1m 2-1» έτο:,ιμε 't'tj ~'tj(J.ΙJσίεtισ'l) 
χ:.ltεΥ.τέλε.σ'tj τΟ:;, ε~:xτ&ιμ,2ΤOΙ; ~JI't'>O~. 

A-<J.Tινa, 9 ΝοεμΙρίο:.ι 1983 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ωl ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣI!2Ν ΕΡΓ!2Ν 

ΑΠ. Α8. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 

ΔΗ •• ΤΣΟΒΟΛΑΣ 
ΣΥΓΚΟIΝ!2ΝI!2Ν 

"ΙΙΙΟΛΑΟΣ ΑΚΡIΤιΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑδΗ_Α 

1 _ΟΕΜΒΡΙΟΥ 1884 

ΑΡ.θΜΟI: ΦΥλλΟΥ 

168 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α· 

_ Ο Μ οι 

1488. ΑV2τι..:χσtι'Χfι :χπ:χλλι:.'Fίω:Ηj ιaιω-:Ι1.ώ·/ ~nώ·/ 1.Ι: 
G:χιnr.<.ώv εht2~εωv πa? ":0:1 ΔημO~:(ί:) γ:ι .''.'1 1.Ι-:Ι
σMtI~. aFΎων "ης; Δ·η:J.b:ι:χς; Επ:χtίρr;:;r;; Hλ.1.-:?:η.(ί~ 
(ΔΕΗ) χ:χι άλλες; ~:2t:ίξε:ς; .. " ... '" ..... 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

46,4. Με":ΧιΡορά .... ~ς; a3.pa; "Τις; Κοινό"Τι,.2ς Κλr.:J.2-:0ς .τι; 
Exapxi:x; Σχοπaλοtl, Ν. M2ΎνTι~ίις. • .. '" 2 

465.M'ε ... α6ί6:x~YI αρμ~IΟ.~tων tO:J Τ'ίtΟ:Ι?'(Ci~ ΤΎεί:Χ; ;.:χ: 
Π ρόYO~2~ a",ουι; No:.ι~?χε~. ... ... ... ... ... :~ 

466. Ί~ρUΣYII σχολιχών tJ.ο,lάσων Mi:;'IJ; 'Γεϊ.νιχ~ς; 1.:ΧΙ 
Eπ-aπελμ:x .. ιx.~; Ε1.ϊ.:χίaε:Ι~1jς, ~:Ι'T"'?&"Ι;:;Yι Ki'I-:?(u'l 
Eraπελμ:χηχr.ς; 'Χ:Χ: Tεχ'l~'Xfις; E ... π:x:·~ε:ι:;Yι; (κ.Ε. 
Τ.Ε.) χαl σUσ .. :xa'tj ·3i~εω'l ε'XΠ:XI~ε:Ι.:1.~~ ;:?ο:rω;::
χι:.:J Meσ,llς; 'ThX'lI'Xfι; χ:χι F);;:X'TitA:J.:X-::1.r.; Ε ... π;ιf-
δ,uι:rης;. •.• .,. •.• .., •.• ... ... '.. .., 4 

467. '~tιaYJ !Ενορίας; .. Ci;) lεΡΟ:J EνO~::XM~ N:xo:J Α',;ο:ι 
Ι'ιωΡΎΚι:ι εξ lω2,1,1ί'lω'l 1.21 A'Tί~; A.'I:x:;-::x:f2; ~Yις 
Ψ:χρμαχολ:nρΕaς; "Υίς; lερ~ς ΜΤι.?&πολΥις; Ko?ίψ~o:ι. ;') 

468. '~.ρUO'η Ev~ρ·lών "Υίς; lερr.ς Μ'Ιί'ΡQπολ't;ς Ιω:χ'I'Ι:'lω'l. 6 
469. Τροποποίφη "o.u αί.ρ·~ρo:ι 1, π:χρ. 3 t321. :χ' .~:ι ΒΔ. 

81/ι1962 .. , .. ,. ' .......... , ." ... ... ί 
lCi"/O ' λ' ~.,.. Κ ~, • Τ.ρ·οποποιιηση χ.αι aJiJ.;"; 'I1ρω~YI ~:2'X';;.:Ι'1 .ο:ι :χ.:χ-

a':2':tM:J "0') T~είo:ι Σ:ι'l";άξεω'l Π Ρ(i:rωπ:'Χ~~ Ε:;;Υ;-
ιuρίlσων Α,s,·φώ'l χ.:χι e:t~~:xAOVi1.r;;. S 

471. ΤΙΡΟΠQ.ποίηaη 3ι:χ .. ιΖ.ξεων .. ou Π. Δ/-:ος 455/76 «;:.;f 
. όρων Υ.2Ι r.ροUπο-θi~εων :~ρ~~εω; 1,2: λ.:.Ο"J?':::Χ; 

O' .. ::zoSμώ'l α:rtοχ·ι·ν!ήtω'l 1.2: !'T1.2-:2:;-:2:;~ω; t'l-:b; ;Ι"J-
ι , , ) , 

τώ'l r.λU'IΤ"ίριων - λ:Π2'/";'tj?ιω'l :Χ"J-:~1.:'IΊj-:ω'l, 2'1": .:ω'l 
" •• ()' G"'t'. ',,"ω-",2Ρ<>xrιι;; χα:Jaφ.ων ως; 'Χ2\ r.ρΟ:Ι7:"~,.;·~nω'l ϊ. t .'T't; ~ .. 

.. ων προς; .. 06..0 2'ί.2:'-:Ο:)(J.S'/ω'l :x:~:ώy» (ΦΙ<:Κ 169/ 
Α/19'ί16). .... .,. '" .,. ... ... ... ..... 9 

, Ι' , 472. Λ~ΨYI μ"ρων Ύια tYj'1 εψι?iJ.Ο'Τr. .~:ι \.2'lο'I:~rο:.ι -:~:ι 
Σuμ&uλίο:) .. ων Εu?ω7:":Χϊ1.ών Κο:'ι~-:i.-:ω'l J;:' 2?:'~' 
1107/70 «'Π'!ρΙ εν.:rl~σεω'ι :;ο:ι ϊ.~?'t;'T~~'I-:'l.: :;τ(η -::.

.μ~ .. ων α'\~ηροaρφΙΥ.ώ'ί, cιaΙΥ.ώ'l 1.,:χ: ε:rω-:~f:1.ώ'l 
",λω .. ών μ.ιι,,:aιΡορών» όr.ως; Τί'οποπ~:·ι;'9-'t; ... t 27:"0 ":~'Ι 
Kavoνι~ό i41ι3/1975. ... .,. '" .. , .. , ... ! (\ 

Ν Ο ΜΟ Ι 
(1 ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡlθ. 1488 
.-!ι·(.ηκιιοιικιί α;ιαλλοιρίωοη ιδιωτ!κι:ιιl διωιlHI και δ(ωι;:ώll, 

εκτάσεωιι υπέρ του Δημοσίου γ,.α ιlJl' κωαοκευιί έρ;.,(ι)1Ι' 
της Δημόσιας Επιχείρησης Η.tεΚ!Qισμού ι ΔΕΠ) και 
ύ,ί.ι.ες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΓνίΟΚΡΑΤιΑΣ 

Κ:ιρο:Jμ.ιν Υ.2Ι &χ~'ίaομ.cν .. ον Υ"ιι .. ω .. ίρω ιιπό ΤΥΙς; Βο\;λ-/:; 
ψηιΡι~-θa'lt2 ν6μ.ον: 

, Αρ-θρο 1. 

J. Σ.ο ~?,iJ..:(ί 4 ':ο:ι N.14G8/JB~,O \(;:Ζ;: :~~~~~:.); ar.:MI
Gf~; Ζ;;!χ~tt·"~~ως 'tίλεΥ.-:tt':J.Cι~j) ;:?ο~-:f'SΙΤ2: η ;.~r,; -::%;2-
γ;ιtc,;: 

3 Γ 
ι, , '" 

«. ~2 ττ.'ί Y.2,:%1Y .. !:"1j τεΧΊltχω~1 'tΎων Υ..2Ι t-r;v !.;~~:i;'''. 

~?:ΙYoτώ'l :ιλών tJ.t τι..cπό tr.·; r.2?2Ύ(·ηr, 1.:ΙΙ :Η.:ιfορ:ί r,ίo.
ΧΤt t1.τ,; t'i'iP"(tt2; t1:tτ?έ::! :~:~ Τ, %vrrι.7.'1-:tχΤ, Χί. zλλ':ι-;~ !I.J

:ϊ'l1 :ι;:ί? .ο:.ι Δ'Ij:J.ο~tι:ι:ι a:Ι:ϊών Χ:Χ: a2':X(~,I εx.~~ιω'l ::0:.1 2'If.-
1.~:.ι'l 1& φ:ια:1.ά r.ρόG'ωr.:χ f. vομιΥ.~ r..ρωωπα :!ιωt:ΧΟ~ i: :Υ;
μ6~:~:) 3~1.:ιiΟ:J 1.2~ ~t~;2~ 2ϊ:ολ6-:c,); :χν2'{#'.7.f2 .:~:Ι :0 =Y..o~ι, 
:XJ,:b~;. ο 07:0tC; :ΧV2Ύ';ωρiζ~'t'2C ω; ~χ~;:ό; aτ"μό1~:Χ; ωφέί .. ε:
:ς;. Η 2π:χλλοtρίωαr, Y..,..ρ:J~aιτ:xι tJ.! YoOΙ'/~ από.ιΡ2:r1j .(0)'1 1'
::ο:ηγώ'/ Ο:r.o'IΟ:J.:r.ώ,l, Γε(ο)ΡΎ!:χς;, ΧωΡ':ι.2ςfΖς. O:1.!η~·; 
Χ2Ι Π !.?Ι δ-άλλο'l .. ος; 'Χ:ΧΙ Ε"ΙεΡΊε::ις; 'Χ2Ι φ,JaI1.ώ,1 Π όrω'ι· 
~:;-:εΡ2 :xr.6 ::.ρό-::x~'IJ "Υ;ς; Δ·'ι:J.b:Η2ς; Er.:xtfp,I/:'r..; HXtYo,?:':J.,-~. 
~y:; :r:J~;03t~t't'2~ 2;:0 :,ιtλέ-:'tl ~';;XTI .. 2ιδ":·"":2; Κ2~ ~7:~~,,:ώj~Ι,)f' 
-:ω'; eΡγω'J '':0 7:tpt~2AlO~J, ~:J:nχό, ~1ί':J.tΟ'JrΎ"tί:J.ιi';ο Χ2: "'1-

·~?ώπ:'lo. Η :Ι;:2λλ"τρίω:r't) :r:ι'ι,,:ει.είnl ;ιε -:'t;'I ε::::Μλ.:2· 
.ης Δ'tΙ:J.ό:;::ις &.tϊ.ε~~Tι~'I1ς; Ηλε1.';F:ajLC~, 'tj ι:ιπι:.ί:χ ίχει ττι'" 
:ι::oϊ.~iω:;η ';:ι Yo2t:XC&At: "ις 2;:Ο~'tί:J.:ώ:;.ι; 1.:Ι: .:ς; :ίλί,.ς 
32πrltι;;. Mtt2 .η ~:.ιν .. ίλε:;T, ,,:r.; 2:t:ιλλ".Ft(ο):;"/); "/) Δφ.ό
j~:;r E~~Lttt-r.jT, HXtY..':Ft~:J.o~ tχ!t ΟtΧ2:ω:..ι% :X;:IjxAtt·:r,,::~.:r,; 
ϊ.?r.σYjς .(0)'1 ε7.ιtiaεω'l r.OU α7.2λλo .. ρ:ώ·~νΤ2:, ϊ.ωρίς; 2λλΤ. 
C:23:r.::.c:;f:ι. Η Yo:ι:.:ίλτιfη, tr.zap.:;(o):r1j. fι 1.&X:JI~'t; .ω'l ε'Χ,,:%
σΖω'ι 2:;-:ώ·1 27:ό ΤΤ,"Ι E=tztt?14~1) Ύ(vοvτ:χt ~~-:ε?2 27:ό ~aε:~%' 
-:Q:J rϊ:Ο:JtΎσ~ Γ!ωι? .. (ε:x~ 1.%t 7:ερtΟ'rf~ο'/-::%: j',,:τ,'Ι :ι-:;ιδλJ':1' 
:χ:::χ?:ιf-:-ι;-:-η έ7,:::ΙjΤ, ·(Ι:Ι -:Tι~1 ε)' .. ,:,έ) .. ε~"Ii ,,:ων ξ.?'Γων. 'O't~'I j! 

εΧ":~1::!ς -::&90:;'1 ν2 tf'J2~ 2ν2Ύχ,2{ε; ~!% ΤΥϊ'1 ε1..ϊ:λ~:pω.,.τ, -:~:) 
:;Χ~7:"O~ "Τις; 27:"2λλο-:ρί<ι»ης;, '11 xpr.a"tj -:~:ι; t~::r-:ρέφi: 1-:~ 
Δ·fι:J.6j:Ο, '16 :ε ΔTa'!J.~~2 E;:tzttF""~'~ HX~Y.,,:r!7:J.C~ tfV2~ :J':":'O

Ί.;~ω:J.ίψιι '12 ~1.7.o'lfισει jLελί,:'Ι) ιιr.ΟΥ.:χ"ιίa .. α<f"ίς; "011 περιδιίλ-
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a1t'oιaι~ών ,ιr.a6 -~Ρ:4- 8O.001-.;1!10.ιOOQ ~aιl ϊ} 'Π'Oσ'Oσ'i':>3O% 
γι~ "ςι0 ;t'PiJι!La: ~ ~~. ΦΥιω tιωιν ~χ. 1!Ο.ΟΟΟ. 
Το ·ι$ιΡOI.σtμJ2' "HJW ανω-;iρω τριών 'Π'σσών 4'1ι'O .. ~λ>&.ί -ro IJ'Jy.. 

τ~ξ,ψJo ILI:r~, ~'ιtιί το:> OIΠ'O_~O'J. 1t)1tIQλογtζ~ .. αt. η M .. QiIξ:'Il». 

, AJp~,fIIO 4. 
Η πρ~εισμιa 1t'O'J 'Qρ~ζε .. ,~I, (%~6'ti0 ιεΜφιο '~τηι; 'Π'~XϊΙP:&:

φο:ι ~ WJ ~ 62, τω Π. Δlτ~ι; 28~74 (ΦiEΚ 1Of./74 
1'. Α ), ηαιro\% '1r(%F~~?~φoι; 1t;ρΦ!'C'έ-ι9φ.ε. με το άIp-81ΡΙO 1 ~ -:100 
π: Δι:τοι; l029ffl (~ 3451'77 τ. iA!') ~.aιι ιιY'C'IIX4'C'2'
ιστ(j8,ηχε (J4$ "ςι0 '60~ρ'O 4 ΤΟΙ) .Π. Δ/τοι; 390/83 (ΦΕΚ 141' 
1983 τ. Α'), 1t1iZ!pιχ .. εtνε't'l%l Ύlaι Ιξ,ι (6) .. ..:.-ι; ιn6 --!~ ι , , ...... 'r_ ··,,... 
JL'OO't.eooYj το:> '7tlXpoντOt; ~t«'C'i%jiJ.aτοι;. 

i\i\p-8iρ,o 51. 

Οι Π"a:Ρ~,Ρ(JfOl 61 ~a:t 7. 't'!iuι Φp..ιJ.ρIOO 2O'C'o:i Β. Δ/το.ι; 4561 
1'967 (~ 143/1967 ... Α') ~%τιa'Ρ'tο~ν .. aι, •. 

'~\ρo β. 

, Η lη5ι; 't'Q'J '~Iα:'C'ιrnι.a: .. οι; o;ιΏW:> aιρΧΙζ!1 ·a:π6 .ησ'r.''J,Q:rr'i>:r 
crή ΤΟΟ σ-.. φ ιΕφ-φ .. ρΕ!ια ~ι; Κuδφνφι.ωι;, 'ι':λην .. Ο',; '~?.B-?o:ι 
3, IJt'Qt) :Ζ,ρχίζΘΙ ,αιπ6 Τ'ψ Ιη lανoιι~60~ 1985 .. 

Σ't'ηV r'ftmO~'tb ΚQι~ωνιx.6w AO'fiJAiaiωV. ανco8iΙ .. ο:ψl τη 
~;~ίΘ'Jσ:η 1(.1Χ1 eM'eA!I7'r) 't'Ou iΊρoε~,p'I,'XΚ1& IΔlao;ι~(%τoι; 
TQ1JΤΟ-J. 

ΑιΒο:ήv,a:, 17 (hτιω.~ρίω 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡλΤΙλΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Γ; ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ λΣΦλΛIΣΕΟΝ' 
ΣΤΛΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥ ΛΑ) ΚΑΚΛΛΜΑΝΛΚΗ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤλΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 471 
(19) 

TΡOΠOΠO(1)σΎj 8ιιχτ&:ξεων του Π. Δ/τος 455/76 «περΙ όρων 
κιχι προοποθέσεων ι8ρόσεως κιχι λειτουργΙιχς στΙΧθμών ιχυτο-

ι Ι" t κινητων κιχι εγκα:τιχστιχσεως εντος· ιxuτων πλυντηρ~ων - λι-
. mxντηρΙωνιχu<rοκιyfjτφν,. ~ντλιών . πιχροχής κιχυσΙμων ως 
κιχι προοποθέσεων XOp1J-yήa~(Uc, των προς τοότο ιχπιχιτου
μένων ιχ8ειών» (Φ.κκ.169/Α/1976). 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

Έχοντιχς υπόψ1) : 

1. Τις 8ιιχτ&:ξεις : ΙΧ) της πιχρ. 2 του OCρθρου 1 του Ν .Δ. 
511/70 «περΙ ι8ρόσεως κιχι λειτουργ(ιχς πριχτηρΙων υγρών 
κιχυσΙμων, στΙΧθμών ιxυτoκιν~των, πλυντηρΙων ιxυτoκιν1jτων 
κιχι περΙ κυκλoφoριιxκ~ς σuν8έσεως εγκιχτιχστOCσεων μετOC των 
οΜν» (Φ.Ε.κ. 91/Α/1970) κιχι β) της ιxπόφιxσΎJς του Πρω
θυπουργοό ιχριθ. Υ 79/21.6.1984 (Φ.ΚΚ. 413/Β/21.6.84) 
«AνocθεσΎJ ιχρμο8ιοτήτων στον Ανιχπλ1)ρωτη Υπουργό OLΚO
νομικών». 

2. Τ1)ν 566/1984 γνωμ,086τησΎJ του Συμ,βουλΙου της Επι-
κριχτεΙιχς, προτOCσει των Υπουργών Δ1)μ,οσΙων Εργων κιχι Συγ
κοινωνιών κιχι του Ανιχπλ1)ρωτη Υπουργοό OLΚOνOμ,ικών, 
«ποφιχσΙζουμ,ε : 

'Αρθρο 1. 

Η πιχρ. 11 του OCρθρου 21 του Π. Δ/τος 455/1976, όπως 
ολόκλ1)ΡΟ το OCρθρο ιχυτό ιχντικιχτιχστOCθ1)κε μ,ε το OCρθρο 3 του 
Π. Δ/τος 379/1980 (Φ.κκ. 105fA/1980), ιχντικιχθΙστιχτιχι 
όπως πιχριχκOCτω : 

«11. ΣτΙΧθμοΙ ιxυτoκιν~των γιιχ τοό;;; οποΙους ΧΟΡ1)Υήθ1)κε 
«8ειιχ Ι8ρυσΎJς ~ λειτουργΙιχς προ της ισχόος το\) Π.Δ. 455/ 
1976, πρέπει νιχ προσιχρμ,οσθοόν σόμ,φωνιχ με τις 8ιιχτOCξεις 
της πιχρ. 9 του ιφθρου ιχυτοό μέχρι 31 ΔεκεμβρΙου 1984. 
Σε ιχντιθετη περΙπτωσΎj ιχφιχφεΙτιχι προσωρινOC 1) &:8ειιχ λει
τoUΡγΙιxς τους κιχι σφριχγΙζοντιχι οι τuχόν υπOCρχουσες ιχντλΙες 

ι ι , •• ι..-.ι'" θ ' , ποφΟΧ1)ς υγρων κιχυσιμων, I"",lJ"'L ~ιx εγκιχτιχστιχ ει το συστημ,ιχ 

~νιχνεόσεως ε?,τΙιχς πυρός κιχι του σuστημ,ιxτoς κιχτιχιονισμ,οό 
υ8ιχτος υπό ΠIEσΎJ». 

'Αρθρο 2. 

Στο τέλος του ocρθρου 25του η.Δ. 455/76 (Φ.Ε.κ. 169/ 
Α/6.6. 76) προστιθεντιχι πιχρOCγριχφοι 4 κιχι 5 που f:χoυν ως 
εξ~ς : 

«4. Σε περΙπτωσΎJ μ1) εμ,πρόθεσμ,1)ς υπoβoλ~ς α:ΙτησΎJς γιιχ 
Πjν ΙXνΙXνέωσΎj Πjς oc8ειιχς λειτoυργ(όtς στΙΧθμοό ιxυτoκιVΉτων 
εκ8~8ετιxι ΙXπόφ~σΎj σφΡOCγΙσΎjς των τuχόν υπιχρχουσών ιχν
τλιων κιχι λοιπων ε-ΥκιχτιχστOCσεων των στΙΧθμ,ών σόμφωνιχ 
με τις 8ιιχτ&:ξεις του Ν.Δ. 869/71 ·(Φ.Ε.Κ. 79/ΑI1971) κιχι 
της πιχρ. 2 του OCρθρου 19 του Ν. 1437/84 (ΦΕΚ 59/Α/84). 
Σε περΙπτωσΎJ' εκπρ6θεσμ,1)ς υπoβoλ~ς ΙXΙτησΎjς γιιχιχνιχνέ
ωσΎJ της OC8ειιχς λειτουργ(ιχς ιχπ6 τον εν8ιιχφερ6μενο μ,ε τα: 
ιχνωπρω οριζ6μ,ενιχ 8ικιχιολΟj1JΤΙΚOC, μετOC τη σφρocγιdτι T(UV 
ε-ΥκΙΧΤΙΧσΤOCσεων του στΙΧθμοό ιχυτοκινήτων ~ πλυντηρΙου -
λιπιχντηρΙου μπορε( 1) υΠ7Jρεσ(ιx νιχ κιxθυστερ~σει την ιχνα:
νέωσΎj μέχρι έξι (6) μ~νες ιχπ6 την υπoβoλ~ της' ΙXΙτησΎjς 
κιχτ6πιν έγκΡΙσΎjς του οικέ(ου νομιίρχη. .' 

(~5. Γιιχ τ;ιν ΙXνΙXνέωσΎj ιί8ειιχς λειτουργ(ιχς στΙΧθμοό. a.u"o
κινητων μετιχ α:π? εκπρ6θεσμ1) υπoβoλ~ της ιx(ΠjσYjς, «πιχι
TttTa.L 1) υποβολ1) γριχμμιχτΙων κιχτΙΧθέσεως σε 81)μ6σιιχ τιχ
μ,εΙιχ ως εξ~ς : 

ΙΧ) ·Πεντιχκ6σιες (500) 8ριxXΜCς γιιχ μ,ον6ροφους ή χιΛιες 
(1.000~ 8ριχχμές yrn. περ,σσότερους του εν6ς (1)ορόφου 
στΙΧθμ,ους. 

β) Πεντ~όσιες (500) 8ριχχμές γιιχ πλυντήριο - λιπ~ντή-
ριο,. κιχι .. ' 

γ) Πεντιχκόσιες (50(1) δ'ριχχμές γιιχ κιίθε ιxντλίOt κιχυσΙ
μων. Γιιχ ιχντλΙες που πιχρέχουν χωριστιί ~ σε ιxνιίμέιξ~ 8ι&:
φοριχ ε(81) κιχυσ(μων υποβ&:λλετιχι κιχι εΠLπρ6σθετο γΡα:ιιμ.ιχ-
τιο πεντιχκοσΙων (500) 8ριχχμών». , . 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, ιxνιxθ~τoυμ,ε τη 81)μασΙευσΎj 
κιχι εκτέλεσΎj του 8LιxTOCYILa.Toc, ιxuτoό. . '. Ί 

Α&ήνιχ; 25 ΟκτωβρΙοΙ> 1984 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ΚSΕΝΣΤΑΝΤΙΝίJΣ Γ~; ΚΑΡΑΙΙΑΝΛΗΣ 
.. ' 

"οι "nQ.yprol ' . ,) \ 
ΑΗΜΟΣΙΙΙΝ . Ι::ΡΓΙΙΝ 

ΓΕΙΙΡΓΙΟΙ: ΠΕΡΡΛΚΗΙ: 

Ο λΝΑΠΛ. Yr1dYPr". OIKONOMI'KIIN 

ΔΗ.. ΤΙ:Ο_ΟΑΛΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝQΝΙQΝ 

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

(10) 
ΠΡΟ,ΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤλΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 472 

Λ~Ψ1) μ,έτρων γιιχ την εφα.ρμ,οΥή του Κιχνονισμ,οό του Συμ,
βουλΙου των ΕυρωΠΙΧίκών Κοινοτητων α.ριθ. 1107/70 
« ΠερΙ ενισχόσεων που lOP1)YOuv-rιxL στον τομ,έΙΧ των σι-
81)ρ08ρομ,ικών, 08ικών κιχι εσωτερικών πλωΊών μετα.φο
ρών», όπως τpoπoπoι~θ1)κε α.πό τον Κιχνονισμ,ό 1473/1975. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

Έχοντιχς υπόψ1) : 

1. Τις 8ιιχτOCξεις : ΙΧ) του OCρθρου 6 πιχρ. 4 του Ν. 1440/ 
1984 (Φ.Ε.κ. A/70/21.5.1984 «Συμ,μετoχ~ της ΕλλOC80ς 
στο κειΡ«λΙΧιο, στιχ αtnOeeIλa.TLXoc κιχι στις προβλέψεις της 
Εtιρω'7t2ϊ~~ι; Tρι%-qζιx; ·Ekεν~u.a!ων 0' .. 0 UlfιIλ210 .. ~ 
Eυpωπα.ίκ~ς KoινόΠj"αtς Ανθριχκος κιχι Χάλυβος χα.ι του Ορ
γιχνισμ,οό Εφ08ιιχσμοό της ΕίΡΑ ΤΟΜ», β) ~ κοινής «πό
φιxσYjλ; "ou ΠρωθuποuργQU·κα:ι του ίπουργοό Σwxοινωνιών 
8715/82 «ΙXνOCθεσΎj a.ρμ,ο8ιο't"frrων T.QU .:τΠουργοό Συγκοινω
νιών 'στοός Υφυπουργοός Συγκοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 474/ΒI 
1982), γ) της α.ριθμ. ΔΚ 20959/8.8.1984 κoιν~ς ιχπ6φot07Jς 
του Πρωθυπουργοό κιχι του ίπουργοό Eθνικ~ς OικoνoμΙσtς 
ι(περΙ a.νa.~σεως ιχρμ,ο8ιοτήτων στοός Τφυπουργοός Εθνιχής 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΡΙθΜΟΣ φΥΑ .... ΟΥ Δ θ Η i'4 Α 

13 ~EήΤEMBPΙOY 1986 139 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

nEPltXOMENA 

::Jl·i. :[,:c;;1G'7:'οf-ιι~-η ,.χ,: 7J:J.;-:;λ~,;ω'J·r. ;:J::);~:::~,)" '~/J ~~, 

·i/iUl .. /()() !Ι7:!~: 7.7ςΥ.I'~::;:('J; ';')') :::Ι:~(.):::ί'.':'J :.~:; 

Δo~oHo"o ο ο Ο Ο 00 Ο Ο 000 Ο 0'0 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ο 
0'310;0' Α;,,,οοφ"r, ;7,:~,X·r.;77:".~~ ;/oΞo."/~) :;-;:; : ::·.7Χο:: ::. 

·:7.~·7.!,/')6 l~:Ι'J::·I.+Ι; 'ΓΖν:χ'Γι ; 1~:,.;:::~Ξ;'·J:;-:;;. '" 
:~ι(). 'l!~'G,~;7G:·rr~·tϊ ~:Χ7j~~ω~) :'';J ΓΙ. _~·I:,:.~ .1::-\;) (~)~ι; 

~Ξ~; 7~0~~:;.(C":_~ ~·~~"~~,~Ξ!~.Z;~~ :~_:~o~~~:~~:}~~(o)~;.Z ~:;7i 
:;(,J.(.)ι ,.I,.;/:-r,;"" (,)1 - , •... χ/.ι/ι"'.!.·)} "':',J,ϊ.,;r.,Ι')f: :Ι','I""~ 

7":";:"':':/',~:; :'."1.',;7''::.(')'1 \'J; "/.ΧΙ 7:;,:,~::":.~ι~.:;ω·) :~:,:·ς;·-r;=::ω; 

. q t ί ο T':G;7~;7v~·r.:;°r. ~~:ι Π. ΔΙ ~~ς Ι161 / Ι g~,,:, (φ ~K 380ί 

..\ ,Ί ~..;. ! ,-2.7 i' 11.::: ~: -: {:', :,~.::.: ~.~/Ό.:Γ~,:o',:.'.~;o -ο :(0;: (ο,)ν:, .0:.': o~.·~.;)~o';'.::)~)~ Ι'~.O~ 
:'.Χ: ~:'~(~:J'{ 7r;\'/ 7."):~?,,.,~,';( )'1 ~. ~' ~. __ 

>:'ςΙ:':7::':. :::<.'.:'.JI,'J.::",':J,i·.:.;" )7:'~ 7.:J:":,'J.~')~-::(')', "/."7: 7:J?-

ο, 

., 
" 

I).~)'.'"o ο ο Ο ο. Ο Ο Ο ,ο Ο Ο ο. ο '" 

Δ:-:::"::;:;':; -;:;:.:λ:;,i-::.}· .. ι ~:'j_ !:.~. 
1;70 Κ5'l ο : O:".:'IG:;.:~;o ο ο . 

, ο ::.: ;.'. >~ ',;.- ,' .. ;' ~ 

~ ο:: :'('J":j: :~ ;;':'.'J.!;.-:.ω,ϊ :7-::Ι Π.Δ. :2 !ι Ι ,"Sl"'l :;(~·J.c,~'.6:·r,:1; Ι';:. 
)'-;:;;:;:;0 Π:::Ι ο ::;:; '1.:(: K~:'"o A;~·:;:λ[:ί~ω'lo ο ο ο Ο ,~ 

.. _-_ ... _-_ •.. _-_.:.....:-. - -._-----.,---~----

Ι 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘο 314 

Ί'?::::;;: 'rι7y; Yol.: ;οη;7ί,·r.?(ο);ο~ ~0/'':'~~'(0)0) ':'~o~ ~o -ί'19ΙΠϊΗο 
((π;.ρr ~7?,:ιλ[:;zω~ ':'0') ;-:PCJ{,)7::Z~'J .... r;ς 1.7\.ΤΤ.'" 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
i"!.I ~ r:"I., ι\ ~":N Κ i--'\~ Δ Η ~/~OK :--J.~' ·ΓI.=,~ 

'EΊ.~'I':'~; U;76φr,: 
~\ Τ:; ::7.,:,ά~;::; ':'Q:J j.:·9.~QJ 3:2 7C:J Νο 1:')39/198:, 

((7:";'~: ':"F':.-;:G7':~~~:;';'«); χ,~: :-J;.Ι,-:-:λr;~(~σs:ω; a!.Ζ~ά;Ζω') ,,:,Ι;~ Ν. 
ΗΩ\ ίί)(ϊ {ΦΕΚ 1)4 .. '...\/198;:;\"0 

~ Ί Τ,- ~oχ_.;ι:,.,.. -ω') Χ·.'1~ω') =>3 \.';:'~'0·0 : ;";'~:'I,ε:<% •• 'ι", '~ ..... ~ ..... -:; ... ,~. ~.ιI:' - (. 

'Ι.Χ: ::;-;'), 24 (;;η. 1 ".:t: :2) Χ:t: 27 (;7:%? ο 1) ~~ Ν ο 

1;):)8/85. «K:ι~Z?,loφoΓ. ~.Χ: ΚΟ);~?'I1jΤ:ϊ.~ Όργ:):'ι:;:)) 
J :n Ιλ/:2607085) ο 

ι,' Τ'ςl -;-:;.: -: 1,7'(1 -:-:.'; 

'J(~i; /'2:)~60 70850 
':'ΕΗ 

:: ΊΙ'ς; 3"77/2::2.8.8:3 ·Γ~Ι:):J.'[, :'j:) .:1.~. :·(ι; ..l1·~rI. 
::) Τη 'ΓJώ;.ι:η -;~~ Σ~~·~':.Jλ:~J K~~')ω')'::/~';; . .\';~ ]."1 • .::' ... -:-::,'J 

::1: ... ;:::.)'~'·Γ?~ ϊ.:ι.-::{ -::; Τ..ί'/;.:;~i';"~:; -:::; Χ~:'J', :)'!: ι::; 1] ,0:-) 
,1.'J.f.'I\/:·;()ol ~.80:·' :'ι~ ] ... Τ' ::z~:6:c,')0 

;:~'.··Γη' ~Ι;:,,~ ':σΒ(ί ·:·/(,;),Ct»:·t;:'··~ .'~..ι ~:;I:J.:::.:.;i.::j -:,,~; 
!.~.;:- :'~;;:-:: }~ .. :;.Ξ;;': ;:-::: :-:>:':-:'::;',~ 7~·)·· )'::::';~':Ι;}'1 l}::.ί.r.ϊ.:~
'>:;:;. Ε''1i~γΞ:~; 'Ι. Χ: 'ΤΖχ';:.λ:,,::'χ,;: "I~.Ί.: 't"·:~:l.;, Ι; :':',~ ;'.::: 

ϊ.l.;:,:;,:::::o~:-~~~:;:~io::o.~~)O'oi!Xi:l~~;;~~~~;L~~. 11;0 J 8 Χ~: o~ Ι ::J 

-~, ~. μ)! /()f.i. :,';:;:~-;-:Ι:Ι:":~'/7;': Χ1'~ ~):}.7':λ.,ι;ώ')!j'i:7.~ (.)-; ~~.~;: 

'A;'~?c ! . 
:ι;: ::.::~~.:~ ~ί:'. '/.J.~ ί~:) -:r;~ -;:J.~. :~~ -:~,j ;~,)::".,) ! ~'\ J.'l-:'.-

Ό',>~':::-:~ ":"j:'. \..); Z~T,;: 

',' :, \ l~I =~)'~',)",'ι:.; +ί c ~6~:;·:r;;. 
(): ":~';;':;. :,:>:-:ΖΙ:: E~2·. ·9~,'70 

, A.?,~.:I) ~. 

i~.:,~ .. =::.J 1~!. ::,:~:7:~':.Ξ:;:~ ;:;:;:ι.';,:~~:; 'J,:' 
ο ~ ο 

';:(/; ;;ΧZ~ ως ~':;Ί'ί;: 

<~. () I{ί'.;/~,~; 1~":~::~';. ~:;:ς:~~,:,,.: 

;7.:-:'(j"7( ... ') ').Ζ:-:(,." ·:~1 :'~'ί :-:,~6λ'ς~η 

'λ,:')~O 30 

: 'Γι', Ί.'~'~'~ :(.)'/ z;:~
-: (·)'1 ~ 7:' 1."',''': Ξ'1. :J.;: "';' ~ "ι. Ι:),) 

~:() ά?,5.?~· 1.1) E7:"L,::~O"72: j: 7:~Ρ1χ::t:ι.) -;,:Ι:;:!j::::",,_ ,:,. 

1. ~.~: 7ii,~,; -;'r.'; ':;~,:2":~,i~Q'J 4. :-:~C'J::·9,Z7Y.: :-:.~;:7::~:')" 
;'( ι~ :-:':"~':~: :") :::~ ix~. ~,); !ξ~;: 

<Ι:) ?)"~~J.~il .. ::';: "Ι.+Ις ~~~f~~7.~':~·'ι; '!~~:ί'.(~)·)· 7:;~~λ·Γ':)')::ί'.(.)') 
-:-:1.:::ώ,ι»). 

~o τι ::7.:0 S :;:0)::'!07.,9-~'j":7.:;(.'0 ω; :;~f,~: 
(13. o~ ~·2'7.'1ν~; '":':'poμ~.ε;.::::z:; :-:~o~9.~~!(,)\). ";"::; ι:.i'7;~:;;~ j:;

:!.::~.::i.:.::;.:'i·;ι:·.-: 1: "Ι.::.: ~', "J.~::~-;:!:;-::·,.z; Ξ.~"';~1.:f,::;. '1.1:"':7::7.1...
λ~",:1' :Ι~-:Χ Y.::~ i"'i',~::-'r~ ::':,) Ι;~":1Ψ;':), 7::\J :'7:!,C'~),Ι:Ζ-:;~: x~ό 
:.j ~<,:.~ί,;,:. Η 7~-, ΙC::ι;'),:'):!:),~~ Α,7φ~λf'7~('); Π ~,;σω'ί::ί'.:·j :~ι; 

;7 ::ι:-
~:,/,~".~~·JΞ;Χ':' 

, , 
~:c :ί'.-: 7Ξ.~ Υ 

l'.:;X'~::~"ί-:~: 7.::,5 7'f". ';'J'),r).z:-;?·r, 7.';7~. :.: ~1;::l",::; -;:,:,,;,:),~
~.9.;':7.:; ':":~~ .. 9ιξ:1ε(.)·). Z;-:Z?7.:':'·~-:(')') ".'~'Χ 71'.') ?·)"';:')~~-:;:.:)7::::-ϊ' 1'

'1').-:·1.(:», ":'Ι·)') Z'~"I,N\) 7:':ι:~λ'Γι:),:t"";:Χ{:)'; 7:"2:3:(~)'I χ~?αλ~-=ΊLk')(')') 
~ ;' .. ;:~ Y..~ :'1'~X(ι)·Ι. 7:)'):χφι;)ν ~~ ":Τι') 7:'&1'9~:-~ ~ο,uς)). 
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.3062 ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

,(~Z ;:;x~~z";~ί'~i:; ~,~ρ:~':"ώc~::;, ~ o;:'xpι:ι~&~)ω, λ~όηo; νιο
σιr;·λεt2;, ,;,;z?a":'~f,/,s't'Z~ μiχ?: ":0 O~Π'λ&:~~σ, μ.:;:,~i x~ό .z~':"~O" 
λΟ":'r,:.ι.ιi"." Χ;;?,?Ct:j"!J ΤΎ)lς Δ;:~Τ~Fc3χ·9::J.[οu Τγs:c,,'ιια:J.:Υ.,ης Ε7::-
~?(ϊ7':'r;;. 

~:::; ~Z'9:;:,,;ώ~~; Ζ':J":,,έ;~ Ύ~7. -;r, .. , προο.s.I:;-;Ο ϊ..ρό·)·ο i'~2Τ2-
~~i.XΙ;·)7:.!~ ":~') ':ισ~12λ!σμένl) :Ι~ 'tr%y""!:j(Ii:; <x·;:a.8'OΧf; του». 

'Ap,s,PQ 5. 
1:1 ;-:χ~~ .. :~;tr~:; 2 :01:,) ip,,9.P~"J 21~ α,l:~1",z~8ta-;7":',~~ ω~ '. , 

::..;η;: 

((~. Η :χσΥαΧ~t:rμ.έν.η, "tj ~ΠO'~'2 1..u0<fO~t, at:1J2·~οbΤ2~ ,;' 2'Π'Ζ
zs: %;;ό τη-ι ;:.η-,χσ:ίΖ πρ:'ι c:'7:b -:~y. π:-:9. . .rιή 7i-ίJoS?Cι;;"1}'/&2 n~ 
-:,ο.κ.ε,,:,ού Χ~~ ;.ι~τ·ά ασ:ό :x:;-:~ν: ~Jνολ~~,,:χ γ~2 h?C,·J:y.;6 :~άσ,;'r.μ,~ι 

εΚα'-:ό,'1 ·~ίκO<J: (120) -ΙΧ.J.,.?ώ·1 1'.:7.: 'ΙΖ ί.:7.;JΛ&'ι,;:: ~:I,·φ.:; 
'X7.0~~χές. Η ~zραΠ'άν(,) άoz!~ α;:Ο':Jc[ι:χς AO;,:"tj"i::f:x:~ ϊ.;(';~ Ξ
;;~λη+. Τ'ης Χ'J'f:%λ:~έ'I'tJς ;:0:1 Κ'JΟ'!fI>Ρ.Ι 3,0 eως 40 'ιjμ.έρ'~ς 
:Ι'?:'ι :ι-.. ό ΤΥι'I .. ι,s~'Iή φέ~.:x -:cu 'tO,Y.~.o,j, μ.,; ;;~JΎI Jϊ.::-;:1'.·Ι;: 
i'it'J:J.X';';;JJ·1ί :::λ~"['ι.τr. - ΎΙ'%ΤFΟό. 

~~ Χ~J.~ά ~!.ρfΠ'τωσ,'lί ':'~ χρrw~κό a~&.,.τημ.'2 -;ης &a,~t<%'; 
·x:>-;rι; t-~-::t '70') τι;r/.I;:'-;ό. ;;;\) ιι.r.f)ο~f "1·2 ~f,).z~ μ~:ν",:rλ6τεcο α'7:.6 
,-'ι;νΤ;'ι-:χ • r!:JO) 'fί:J.έρ,ε,ς)·). ' , " 

ΣΤΓί',ι Ιr.~'J'9γό r·(~:f;(;. Π,=ό·;Ό'~7.ς Y.1~ ){ο:l/ω·j::ι.C:J'J ... .: .. \.

C'tαλ[σΞω'l~ 2~;~",9iτο:;t.~ ";'~ :r;:),,:v[~J'"r. 1.7.~ ~y~ :,~),Z:ϊ.·ι~ ":'''j:.J -;:χ
F 6',-::; : :Χ~ :iyv,l%τος. 

A·9fι'~x: 12 ΣS"';'i:;;,~?'ic'J 1986 
ο ΠΡΟΕΔ:>Ο:::: ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. :!ΑΡΤ2ΕΤΑI(ΗΣ 

ο: ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΜ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΜI:Ε,1Ι> 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

~IOιJHXANIA!, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑ! ΤΕΧΝΟ.\ΟΓΙΑΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡ ΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ 10, 315 

\.\::-/",·~7·f( ~pc.xr:.=-::i'''!O~ !λf";-/~~J .τ-;!,; ::Ι7':'X-;~; :~j'J ,Λι:~,·Χ~:J.
:rμ:;:> !3:ωτικr.-; r','I:.1'.f,; E1',7:::::,:;,'r,;. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑΣ 

'Ezo,I,\,::t; ~'ιt6ψ'lj: 
Ι. Ί:; 3::.ι-:Χ:;Ξ:; '>0:' X?·J.?c~ 18 :~:; '\'.1. Ι::!3~.:lσί~ 

(ΦΕJ~ 197) ((;:E~[ Ζλέ·(ϊ.'J·j -::ων CΧ;;Χ'ΙΙ:)'i -;r,,:; K;:l:>J;, :(o)'i 

O~·:Tι:,;;ι.ώ,ι Τ~"~:ο;riς Α~,,:,οa~οi7.φ-ι;ς '.:7.~ -;ω, &/.,1.,,),1 'Ν.Π. 
ΔΔ. ως %χ: ΤΙ,},; AO"t20I:%!J'J.(:)'! τω'! :'φ,ο,iω'l U;;<:i),6":Ι,)', 1'.7.: 

-;-:Χ,Χ,Υ.ο.χο:J-/J.'φ-ι;,ς τω·ι· ~σca~),ι τω'ι", ' 
2. τ"ςι; 5442/16,5,86 (ΦΕΚ 34.3ιΒ/8(;\ ;:7:~';7.';'; -::; 

Π "w-9r.:?up":~~ :0.7.' Τ~~ Y7:Q~?"rc:J Ο:.".c'ι:μχι:)'; ιιΛ:)7.,j .• ;η 'F
:),O':~~7"~'7ω'l ~7:ν ry:J~a~~y6 Ο!ΚΟ\)Ο!J.~1,.ώ')",) .. 

3, Τ'ς) 363/ Ι 9Sfi ",~I~,}:J,~~67oη;'r, '-:σ:.ι ~'J:I.~οuλ:ο~ :'r,; E7"~
Y~:Z:~f7: !J.~ _ ... ό-:-α''C"'r. το:> Λ·)-·- .... r';~c,ι'"ι:.ι -"r:- Ι{:.ι~~'IJ·r ... ·r:- -~:,) 
r~~:J, .. ,.~1· E:9·~~~-r.,. Π :%.>~i~_ ·:Ζι~~,~νΘ'Λ:,_Ζ·':'.J:~ ~':"(.)~)~Ό, ~Ό"' ~:~} ~-\~_ 

• ι "' .'':\ . .J .... J.~ ." (J Ι ι " .... . h';" I~ J.. • J. ι 

~:J7:"ι;:J~ .. /'~~ O~"I.~')~~).:χώ,\)~ Ζr.Ο9:%a[ζΟ:Jμ~: 

ι ... \.p~ρo. Υ;6νσ. 
~::: ~,α7.':Xν;:- -ο':> ~'~'Y.~~ ) C"'?: .. ,Λr·-',"S '):::' -:'::~) '7;7~ι'.;: ("\~_ 

·1,7::,:%;'1.6';; Ι=~ω~7~;.r.i" "Γ~')·,~.;,,"· F;;,:,:;r~-~~_.(-,) -~".) _.,-_.~,')_./,~ 
:;.~' το 'Ζ,=.3ρο 4ί Τ~~ N~, '6S2/1Ώ:7ί '·(-Φ'ΕΙ( 2:4'1', ~.':~~;.?;: 
'ίw~'()λ1j'i':7:κ6ι; ~λZT..{oς Ζι;:6 '7:') 'EI"'Ξ:·~X7;1.~ ~')\Jf3:~I). 

~:C'ι TΠ'o:;~".'6 'P,-9"i''l.f,- Π :Ι:';::;~:7.- ,,'" A~'Γ'7:;'λZ-Ι'') , ,ι ... ~, "j~ - .'~"' •• ':." ••••• ~.!,Ι/._. "~'. 

:J:·)χ .. .9.~Τ~~;J.;: -:-τ: 'ΎjμO,7~~:';:-ί, "/.·x~ Ξ:ϊ.'":'fλΞ;'η 7:'~ ~7.t=~')7':; ::7.-

Αι8fμχ, 12 Σ.~'t'sμ~ρ[c:.ι Ι Ωρ,1) 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ!1Σ ΔΗi,iΟΚΡ<\ΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣ:ΤΟΣ ΑΝ'!". Σ:ΑΡΤΖς,:ΤΑΚΗΣ 

ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ! κγΒΕΡΝΗ!ΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗ:Ι: Χ4Ρ,\Λ4ΜποηΟΥλΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

"ΝΤΩΝΗ1.: ΤΡΙΤΣΗΣ 

ΥΦΥΠΟ'(Ι'ΓΟΣ OIKONO:~IKΩ:; 

Δ.H~1. Γ~ΩPΓAKoηoy ΛΟΣ 

(3,) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υ,Π' ΑΡΙΘ, 316 

T?o7teι7teιl'Ij~ 8ι~-;:ί.ξ~ω'I~Τ?I) Π. Δ/-:ος ,4j5/i9i!> «7tZp[ όρ~ν 
Χ!ΧΙ "ρoυπeιOεσεων ιορυσΖως ΧCΙΙ ΛειτουΡΥι!Χς στ!Χθμω'ι 
. .Χυτo%~ν~;''";ων %α~ Ζγ%α"':"ιΧσ7ά.σΖυ)ζ zψ~ός αυτών πλυντηρΙω') -
.. , Ι ... , , f 

Αι7tcιψ,'lJριων CΙυ,OΧΙ'IΊ)-:ω'l, (/.,ΙΤΛιω,l 7tcφΟΧΊ)ς χ!Χυσιμων 

ως Χ!Χ'. "peιυπeιθέσzω'l ',(σρ'ηγ-ήσΖως τω'ι προς τούτο !X7t!Xt-, :-., 
701Jμε'J(,)'J α.()ε~(,)ν). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ Ει\ΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

'ΕΖον7:ι.ς υ7tόΥ-rι : 

1, TΙ:;~Ι0'.7Xξ:ις : !Χ) ,ης ;,;cιpcιγρά.φoυ 2 ,(1) ά.ρΘρου 1 700) 

j\', ;)11/1970 (ΦΕΚ σ1/λ/Ι970) «7t:φ[ ~3Ρ-Jσ1:ως %'C~t λε',
'7GUΡγlας 7:"Ρ':'~7'Ιίp~ων υγΡiJ'J %7.ΙJGtμων. στ,χΟμών xυτoκl~yίj
'";(u'J, ~λ'J'JΤrιΡΙ(u') α.υ'";o;~~γΓι",;(υ,') %α~ ΠΖr;.[ %.υ%λo?oρια;Y..~ς συν
i)έσ.:::ως Z"(%C.~':"J..u'"';":lGz(.t)') μΖ7& -:ων oaι~ν». β) Τ ων ΠZP~ΠΤ~)
σΞω\) ~~' Χ~~ ':ι;'.., 7"fj:; ;-:x~.Χ"'(.?:ί?o~ :l 70υ :ΧρθpCι!'; 2:3 κ:Χ~ '7(1) 

άρΘρου 2Ιι -:0'.; Ν,1558/1985 (ΦΕΚ ι3ί /Λ/198;)) ((Κ')βέρ
γfjCίη Χ2~ Κ'j~Ζ?ΨIj7~%Χ ό?γ::ι}ι::ι,.». γ) Τ-ης xo~')ής α:;-;όφαυης 
-:0') ΓIpUJOu7teι')~yrJ~ %'0'. Ι 7(1) -γ~o,)~'(o·) MC:,IΧOO::(J') Χ:ΧΙ Ε7:'Ι
%'Cιι,'lω'lιι~)') ΔΟ~2.:!ΙjLιf)ϊ!Η:6S (φΕκ :342/I'3('Ι986) «λ'lά
f)zu'l~ ~~μο()tr)7'η-:(tJν -Y'-;-;rJvp";'Ci'J ΝΙΖ7ΧCFο.')ώ') ZtΧ~ EπoιxόινιιJ
νl.(~') ιj70υζ Ί"?u7tGU?'(ΟIJς ~·rΖ7αφο?c.:)ν xtXt ΕΠ~Ζοt')ω'Jιώ')). 
()) rΓ_ljς z.G~'J"~~ 'Υ.:~:6~α.(jf;ς '";()u ΤΙ ~,(.)OυΠO')P"'(01) %'ΧΙ του l'που?
'(r,-'J Οι%'σ'Ισμ,χ(:),1 5442J16,:)}3(j «,-\.,):Υ.ΘΖση !Χρμο3ιο-::Υι-:ων 

c;-:rJ') Y?U7:'01)~Ί6 ι)ι,χr,'Iομιχι:)'I» (ΦΕΚ :i43jH/HJ.S.86), 

2. ~Γ·ιjν 481:ί ,< 1 ~:l86 j'ν6)μοf>ό-:η(τιj 701) ~1JμβΟ'Jί.[Ο'J --;"Ij'; Ε-;-:I.

Χ;:':Χ::-Ζiχς: (1.: 7::;'~-;:'.ι'j'·ιi T(.'J 1 ':-:{j1)~"(f)1~ 11 :::?~β~).λO,)70ς~ λυ)
FΥ..-;)'.~Ιχς zcι ι• ...ληυ .. οσ[(ι)') 'E~"/(')') %Z~ '";(u'J ')"~1)ΠC'J~Υ(;)'1 
()~%.~~ομt%(:)11 %1..~ \ \IZ7:x.~?o?(:;'J· '"/.ιχ~ 1·::-:I.zl)':)(,}ν~(:)ν. 'Cl.7:0-
C;;XU~'~OU;} .. Z : 

'λρΟρο 1. 
.\lz:7. 7σ :Χ::I)~Γ, :;:2 -:0') Π. ~,'-:Γ,ς [r;γ, Ι!Ι71:; (ΦΕΚ Ι (ΧΙ.' \' 

1~Ι71~) :::?oσ-;~I)Z7:ι.~ '''&0 ά?O~σ :;:: 7 Γ) f.J-::o[r) :Ξ:ί'.ΖL ('J~ -=-""r" -:f) 

{~Ξ i?O?G :ι~ x~~O~J.Z[7:U. (,jς 7..?fJ?() :;/; 

«'_:\.ρΟρο ;';: .. :. 

~7:ι.θμ(ι~ :ι.~-:-o/.~γ~"";'(,)') με 3z~·:,::).:·)έ; %~ζ)σ~μ(-)\I ;:'jU β?[σΖΟ'J'τ'7.t. 
%~ .. :ω 'Y..7:~ 7σ f)O()G7;:CU:J.7.. 

Ι '\'" , ')' , , . ..' (.'Ξt.:ς /.::':~7uJJ?·Y~y..; Ci7X{ :J.(')'} Y .. 'J-:O%~'J"j-:(')') Ο'. (';;":ΟΙ:=::; 

-:-:::?,).Υ..:1.βΧ'JΟ'J'1 %χ~ λ: ι.7UJ!'γ[χ :::";':ι..7.7~σ-::ι.σ"'ί'; -;::ι..?OZ"~~ u-
, Ι' , Ι ,,, 

";;~C'J'J %α1JG'~μ('J'); υσ7Ζ~J.. Y..7:rj ~,,(χpι.υΊl υzε:-:~%{,)'} σZεό~xγ~r:ι.μ-

;J.:ί:7{'J'J. ϊ.r.J'J 7:?-c.έ?ΛΖ-:Τ:Χ'1 -;.1';') 7ΓJϊ:rΛJέ-:--Ij(j'η -;(ι)'} ΟΞ':;Υ..μΖνι:)'} 70!)ς~ 

(.Jί.v"/)."ή?(I)'J 'ίj 7;.J:fJ:J..x";('J'j -;r.ι1)ζ: :,~:1.':(') (Χϊ;~ 70 036G"7ρωμ~: (λνί/.
θzω~σ1~ν-:-x'. Γ;,J:.J.:;ιω'J:Χ :).Ζ 7Ι.~ Ζ;:όμΖνΞζ 7::χ~α.γ.;ά.φoυς. 

.) }{,χυΖ -~,,..,,~.':''''-:"Ι7.:ι.·~, ')_·.· ... :-r.r'" crJ ... ~/.r.I\j('J'J'(')'J ')OI'7. ... /.':x-
, 1:-... '--'~'-:"'r~' - ~'ι 1_,:~~ ... 'J,oλ ; • .1. ι .' ;Joo ο:: .. ' 

%':'1''; Ζτ;I»)εΟυ'.1 X7:.z:;tJu'JZ~~ μΖ βχσ':ι '"":χ σ7η~ZZ~:Z -:ΤΟ') -:-~?O·J')-:cι.~ 
, ,Ι Ι" f 

c; X1J't"lj: ε:Υ-γ,:,'Ζ';ιΟ G7f.J -;-:~οσ(IJ7':Ο 'ΙΙ rr7':J. -;:ροσωπα '":''Υ. Ο-;ΤΟΙΧ 

εΧ~λZ7αλλε!)o\l--;.ΧI .. υ"':'ιΖ():.ιό .'χIJΤΟΧl'J~7ω'J: "Που υπ(:ί:·(ε",:.Χ~ σ"':Ύ,ν 
;-:Ζ~1..γ?αC:jΟ j %.x~ P~!.G%Z7j'_'. ZZ~ λε~7Qυ~γz~ μέσα στ"ην περι
yέ~z~:ι. -:Ί;~ -:Γ,::,,;~-;ις" ιχ?μο(),.ό-:-r,7άς 7'r,ς. Τσ έΊ'ι'ρΟ'.φο (/.υ,ό 1:7:'Ι
ZHOZ7:Χ~ σ-:()'} 7:χ~:ι..ί.~~ϊ:-:γ, .:.::-:,) ό,J"(Υ"\J(j -;-r,; 7.σ7')\/oμ~%·fις αρz-rι:; 
-:-'r;~ 7:z?~-.;;.έ,::::~::~ -:"ιjζ %:Χ71J~%~:~::; cι.υ7()1) με απόόειςγ-; 7':.χρ.:ιλΖ-
ΓJ" " f'J ' 'Ι) , r'"r;::;. :-~f(": "(I.~~ -;r) C;:,-:~-;-:;:r~ ?_'J7ΓJ συν7:ι.Ζ .z~ σ:~Ξ.;~%O ,Χ7;Ο ,:::~%":'~XO 

:-:.1..:'Y..J.cι:.βγl,:;~ σ7Γ.ι c.;:rΛ(; -:~OΞ,):-·.Χ~ O~ u;:ο".r~Χ::Ι:Ζς %λ.~ "/J~cοντα.l. , ι,, "" ι.., .' , . 
-:-:Ι .. σ70ι.XΞ~α. --:Gr;r} ZΛ.z~'lω.) ;:0'.1 zπ~Oι.όΞ~ ":0 ε"\/"\/,~αι:;-o οσο %:<~ 
,... -r. ..:. _.,..,-~. ~ Ι β" -, ,. 1 -~. " ,- -~.. , ~, -.;:./ • .:..JGU ,,,ου , .. Y.;~Z,.:J-;l. (t.J;,.. Z).(J z.O'ν~ /..oι.)OI ... OΙ.;,.Ι"!"X~ σ",:'ί) α.σ .. υ-

νΓ;:):.ί:·~ ::~ϊ."~ r;:-"ς.ι :-:Z?'.~έ.~.z·,z -;"'6 .:'");:o[.:~~ς β;:'[G"hΖ7Χ~ ο σταΘ
μr:ς. ~I'o. 7;,"';;"G;JZ'.:':7'.XIj 7:'Υ_IJJ'.λχ;3~ίις :::π~σ-:?έ'?37X~ α7:ό --:-ην ,':1.

(~":-')\IC'~J.~>:·~ cι.~ί''''' u-:~r,'i 'J-;-:-ι~~:::'7Ι~ G1J"'(%f)~,1(,)'J',(~,1 χ:Χ~ 7~Oε7α.ι. 
(j-;σ ;:ΧΖ:::λrJ -;r)u G7ιΧΟ:J.σ 1J, Σ70 :-::Χ?~7':i\Jω έγ"Υ?v.?() tX-Jxypi
~; .z-;χ~ U7:0Ζ?Ξ('J'7',:.:i : Ό7~ 'r, ~~εια ί.ΖI.-;σ1J;:ι"'(~α.ς ",:,ου G7χθrLf)'.'j 

~~~'~~~~J~~,ς/Ξ:~:~~:;;~~,;i~;~~):~,,~k~;:~~~':§:~::~~~~.'~z~~,~ 
::-:~~ 'jJ. J ... x} . ..J ... , ..... ;.Α .'.J G/'. },.r"] ~,) .o~ /;,.ca G..:.. αι ... ο%λ.::.~στ~Ζfj 
::,::σ!)'::C:1.L7. Z'''~ ~ \ ί) μ'ςμ)~ Χ7:~~ -;-ΙΊ ϊ:;;Γ~')ΓJλfJγiχ z-;:[ooσ-t;ς --::)'J 

-::.z~;:7::ί..·)(I) ;: .. ; .... :.:i~?σ·J. σ7"~'I ·;-;:",~.~zσ~.z σ'J'(Ζσ~ν(ι)ν~~J'J ;t'f)U ΖΥ.)')[-
8:" -:σ έ"'Γ':',?1..-;'ΓJ • 1.~7~~σ·~ ;:rJ ·.1 νχ f;\i'''))Z') Ζ-:'Υ.. '. 7.-::6 "':':1.. ,)~%Χ'.r.ι-
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λO·ΓΊ-;~;ι.ά 7:σ'jχ'lαΥέρονται σ-:ΊJ'Ι π"φάΥραφο 1 ,ου άρθρου 25 
, ι! , , 

'7()U 7:'~ρoν7Ός z.X~ γινzτα~ μνΖΙα. 7ων σU'J2πειι,jν 7:0υ συνεπα.-
γΖ,:Ι'. η 7:α:ρ:7.βχση των ρυθμίσΖων του πχρόντος άρθρου. 

3. Α'ι μέσχ rj,'ην προθεσ~J.[α ,ης προηγΟ'Jμεν'ης παραγρά
<~O1) ,')z,l υ7:0βληθου,1 όλα. τα. 3ικχωλογητικά -;ου άρθρου 25 
π:φ. '1, οι 3Ζζχμε'Iές ;ι.αυσίμων '~ ,:χ. ,μ'~ματά -:-ους που Ζυρί
σ;ι.ον-:-χι Υ.ά-:-ω Ο'.πό -:-0 ο06σΤ(Jωμ7. ;ι.χι Ο'. αντίστοιχες αντλίες 

,Υ' Ι , ~ 
7~';ς ι7?ρα:ytl~()')7~~~ σ')μ"?ωνα με "C"~~ tcrx'Joucrz.; σzε7~χες οια-
'7'ΧςΖ!.ς. 

11. ;\ο1:::,ά -:-Ίj'1 υποβολή -:ΊJς α[-:'ησης και των 3ικαωλoYΊJ
,,:,'~:ι.(:)',.ι ::-ου 'ί:?oβλέΠO~'Tαι ~ίtό τη'! ϊ:α.ρά.Ύyσ.9~ 2, ~η_ o~κε(~ 
υπη;:εσι:χ. σvγΚΟ'.'Iωνιω'l, μεσα σ::: π?oθεσμιlΧ πε'ιτ.:: (ο) ΊJμε
;;~)'I, 7.'IlΧxxXel ,ην άδεια λειτουργίας -:-ου σταθμου :;:ου ισχυΖΙ 
%.~:~ -:ΧIJ7όΧ?ΌΨ:ι.. Ζκόίοει '1έ:χ π?oσωρ~ψ~ τέ70ια ά.Ο;:ια. του 
()71.0μοιj . 7Ρ,.Ζ-:-ΟlJς ισχύος. Στη νέα. ιΧυ~'~ π?oσωpιν~ άΟεια. 
-:-ΡΙΖ70υς ισΧ,Jος α'lα.γράφΖ':ι.ι μποχρεω7ιχά ότι ο ';κάΤGχός 
7'ι;ς 'J7:0χρεσιΊ-:-,:ι.ι, μέσα σΤΊJν πρoθ:::σμ[cι. ισχ,)ος ,ηι; ά3Ζιας 
X1J'7'~:; 'J'Y. μΖ-:-:ΙΥέΡΖt 7tς .Oz;:x.μ~νές κ:χυσΙμω') ;:ου :::[ναt 7fj-

7:0ΟΖ-:-'ι;μένες, ολόκληρ:::ς .~ μέρη τους, κά7ω α:7:ό -:-0 03ό
(i'":'?('Jμα: μ::: έγχΡtσΊ) Τϊjς o~xz[~ς IJΠIJ?Ζσ[Ζς συγκο~')ων~C:)ν 
σ;; :7)),:::':; θέσZ~ζ, Δ.7ω Ο'.πό -:-0 'ϊ:'εζοορόμω .~ μέσα. σ,ο έοα
'?v~~ ::ου βρ~σχε'7:χ.t σε αΖ&:ί·,IJΠ"';() χι:)ρο xat στ·'1 συ')έΊ-.:~':: 
';χ ".;:..~ον",;,~σΖt γ'.-:( 7·'1'1 έχi3Όcί·η 'νέ.Υ.ς ~,ι)ΖtΖς λΖt7(1)ργία:ς ~OU 
G":'J.fJ;.LCιU~ ιJυ7εpx αϊ:ό -;&'ι'Ι, ,'Jϊ:οβeιλ-ή όλων -:ων CΙΠXι'"';oυμέ~ιω') 
'F:;~: 7.. πε,?ί::7ωυlj Ο~Λ.άtολΟ"Γη;:-~κών. ΙΙ ά,οεtχ 'λνα.?έρε-;α~ 
,,-:-~ς :::':·A7.7:Y.G-:-icr;;~.:; αu,έ~ σ-:-'Ι) 'ίέ:~ O~σΊj 70υς. :\.'1 Ί) προ
ΟΖσμ(χ -:CJU ;)::;'J-::::pr, 1.) zOα.·--?~oυ --;"Ι)ζ ϊ:.:χ?y .. γ~ά?oυ αυτ'ίjς ΠΖΡ&
'7:~. Z(ιJp[ς σ ~όtf)χ.7·ίj:-'lς 'Γι f) ΖΚ;1.Ζ-::Χλi..Ζu'"C"ίjς 7(JU σ-:αθμoιJ 
ν:~ ±XZt σ'Jμμ(ι~r-?ωUε( μ;; -:~ς O~J..7&~:::~'; 7γίς 7:Υ..?α.γράφ(1) 
:ι. ' --;. ... ο,. ("""':"Ζ υ-·"~-:-σ;ι"'I σ'j""'JΓ"'Jω'I'Ι:J'1 -:-'.)':"ι"" ....... ; ..... ,~ -ο σφοά-
",)"j'":' 'ι J.,. .. _., ιl.ιί:..ι ..... J.. :r .. v. Ι .. ~ .... rι.- .. i,"y' \ 

&,~~fj'J..x 7Ι,)'} .:Ί.Z-:~x.ι/ν Ζγ%:Ι7J.,~;Χ(jΖ(')'J Oϊ:~l)ς (J?~~Z7Y..~ σ7.,ι'! 

;:J_?:ι.";~-;1.'1(" "' 7 Γ)') :X)O:;-():J" ~')7():)))_ 

~7() 7ΞΛΓJ :' 7γι~ ::Ζ?[;:7(')G-,~ς ~' ':''ιζ 7::~?:zγ~xσ(Jυ υ 7(JU &:;
():'J') 21 -:-Γ,cι ιι, Δί70ς !ι.-),~),I~:lίι) (ΦΕΙ':: 1(3!)!.\/,U)iG), ό7:ως 
(J:'ΛΖj:ι;~rj 70 :I.~O!σ A'J-:I,; ::"J7'./'_:~7CΙ.(j'-::Η)"'ι%::: με 7σ CΊ~θρO ;-; 
-;')') 11. ~,7'': ::ϊ~l! 1~):)Ι) (ΦΕΚ IΟ.ϊ,:\: 1980), 7:?οσ-:-[Ο:::,:,οι.'. 

: ;')7,"~~'ι r.ι;:('J'; ;:.1.~Y.z7.::('J: 
((~:; /-:ιr;r;'):, ~:7:!; 7 fJU::; :-,;y.-?'J.~x'J(') (j':1:0μ(J{,'; 7..\J70Z~Y~-:(I}') 

"J7:X';! ε " (·Γ~υ-::·~' 1.':1. %.7. 77. ~σ'J'.(j~J..(j'J J~87.. -:-' .. ; Ζί.Ζ~(j-:σ·~ 7:J7:συ, μΖ 
7', ~j~σ[Cι ;::/ν~t·/.Ξ-::/" -:fj J..:-:~"7έί.Ζσμ"h G"J"J%γΖ,~μu'~ 7(j'J .χ')!.
/.')Z'J7 '.zr/) r:')r;-:-~ :).:~ -;Γ)ς. ;)Ζ,Ι ::;γ%Υ.f)~~-::~ -: :'.'. .~ Z";';~ :'_7XG'::'j~'7-1j 
.ί')ιj7·~:.l7..7(;ς :'.'J[Ζ';Ξ,1)r;Ίiς :-:υρό.;n. , 

~7'J'1 ·)·7.V·~,'jγό Ι Ι:::~'.βάi.λσ')70';~ λ('J;:'r. 7:~ξ~:ι::; :ι..~~ j.·!i;';"ΟGΙΙtJ'l 
. . Υ' '} , \' 'Ι-:'?"(ΙΙ)'Ι x,.χ~ ,77vuς Υ'~;:ΓJU'~"':ύΙ)~ L ~z()'/')μ~:-~(.),) 'F~:-~ : Ίε7Υ..-
~;ιt::ω'J χχ~ Ι~.:;:~%O~'I(,)'J~(.)ν. :"ιν:Ζθε::-rJU;J.Ζ 7"1) fi·ιj!).Ο()~Ζ'JιΤη %Χ'. 
~~:;ΖJ,:;::Jη '7(J'J ϊ::'.?()')'"';ος ()~:Ι7χγμ:χ-:(' ~ . 

. \ ()·~νcι.,1 :.; :\ 'JY01~cr-:-O'j j σου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣAPΤZEΤ~KHΣ 

ΟΙ ynOYProl 

['ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ γΦ,ΓΩΣ OlKONv:,IIKQN 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜ.ΠΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ' 
γ~, ΓΟΣ MET,~φopΊ2N & EnlKolNQNIQN 
ΑΛΕΞΛΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣοηΟΥΛΟΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔ?ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ:νΙΟΚ?ΑΤιΑΣ 

ι j,:xr/t-:x.; LJ;:()I~Y; 

!" Ί",,:: 1'",:ί'_7:ίΞ:~: : 'Υ.) -;rJ ') i;:{)I:' f :'j i ~ :-::~:: .. ) 

( 'ι) 

70υ 'i\. 315;)/1%:; «ΠΖΡ[ χ:ι.7cι.σ,:εTής Χλ:~ συ'ίτ-:;ρ·ίισ:::ως 
GO~J'iJJ (Φ ΕΚ 63/ Λ!:I95~)), β) -:-lJς πcι:?cι:γpά.?oυ 1 ':'0\1 άρθροιι 
5::j -:-ου K(:JO~Xcι. Οδιχ·ής Κυκ/,οφορ[Ο(ς (ΚΟΚ), ΠΟ') κιιρώθψΖ 
μ::: τα Ν, 6ΗιΙ7ί « Περ[ ;ι.'JΡΙ:Jσ:::ως -:-ου ΚώΟι/.ος Oo~χ~ς 
ΚlJκλοφΟ,?ΙΧζn (ΦΕΚ Η)7/.'\/:19ϊϊ), Υ) "ης ;ι.oιγ~ς cιπόφα.U'lJς 
ΔΟΝΣΟ5.46ϊ/1986 (ΦΕΚ 3!!2jB/ltJ.S.1986) ΤΟ') Πρω
ΟIJ7.ουσγου ΧΟ'.: ,()lj Ι'πουρ'(ΟΙΙ Με,Ο'.'Jοcών χα.ι Επαοινω'l'.&)') 
«:\ 'iiXeZ<Tf1 7.cu.οl)ωτ-r.ι,:,ων 'ΥΠΟΙjΟ'(Ο'~ λ'Ιε,α:;)ο,:) Ι:)'Ι και Επι-

"'Ι ,ι ι, , 

%f)~'Jω'/~(:)') σ7συζ Ί'CDu'Ποt;~"/Ο1JC i\'lε:-ασο~Ι:)ν %α.!. Επtχοι-
νωνιών», δ) της κo~'I·~ς d";όφ~σης S94j'i985 (ΙΙ;ΙΕΚ 4891 
Η/8.8,1985) -:-Cι') ΠcωθυΠΟU';;ΥΟU χα, ,:,ου l'που:JΥΟU ilZ:JL
βάλλο'l-:-ος, Xω;:oτo.ξ[cις κα., ΔΊJμοσίων 'ΕΡΥων ((Κα.θορισμός 
αρμooιo-:-~των -:-01J l'φυπσυργου ΩΖiJιβάλλο'lτος,' Χωροτα.
ξ~:χς Χj,Ι ΔΊίμοσίων '.Ε;:;γ('J'·ί». 

2, Τ"ι)'ι 49Gi1986 '('lCιψoOMTIJU'1) 70CΙ Σ1JμβΟ1Jλlοu τη.:; 
Ε7:,χρα-::::ίχς, %:ι.-:-07::,1 π~o,άσ:::ως -:ου 'Τπσυργρυ ΠΖ?ιβάλ
Χοι,,,:,ος •. ΧωΡ'j'7αξfας /'.α~ Δ:fJμοσ~ιu'J '1~PΎ(ι;ν xx~ 7Ό'.) 'Ι'φ\)
-;:(:1).~γ,:.".) ~\I~:x'::'tJP(:J\J %'λ~ Εϊ~ι./..(.,:.~JVj·,~ώ'J, ~Τ:(j9α.σ[ζl)uμ.Ζ: 

f 4--\?θ\::ιο μό'JΓ.J, 

'ι 2:7''ι') 7::χ~:ίΊ,:α:'?o:3 -:-ω 7.?θ?ου 2 -:-ου Π, ΔΙ70ς 11131/1ί 
7':"~'JC-;teZ7;~~ '.Ιέχ ϊ~Ζ'!~;:7ωG"Ι; Ζ'. η O7:0Ι~ kzz~~ ;)'ί':'ως 7:':l;:7..X?::-;(U: 

«Ξ) i-f ε;-:Ι r)η~).οσ[ω') ()οΙ:)') %'JχλΟ?Gρtχ ,?uμοuλΧΟ1Jμέ'J(.r)'J 
(;ι%~σχ(,ι'), 7ων 07:0[ων -:-0 :J.έγ •. U70 7:λ±-:-ος υ7::::?βcι.~'ίει το 
μέγ~σ~o όF~Ο -;:fjU χαΟf')?[ζΖ7:l!. σ70 Χ?Ο?Ο ·Ι ~(λ), 7':"~?6y~oς,), 

:.ι 2.:7') 7Zi.c.:; -:-,ίς -;:x~:χγ~χ?oυ :~; 70υ Χ;:θ~oι; :2 70U 11. 
.!J.I-;o:; 1 ω ι / J !ί-;-7 π?ο/}',:, [t'ι Ζ-:-:Ι. ι :::ι3:ί,?ω, 70 l)7:oi.o έχει όπως 
:-:Y..Ρ~%.&7(') : 

« 1\7.. 7fι 'ι Ζ'JΖi.;/.;ιGF ~x -;(0)1 Oίl:'~ :λ~7ων. t'j"'J:)~?(tJ'J~ μ::: την 
:-:-Ζ?Ι;t-;. ΞΙ -:-Γι~ 7':χρ. :2 '70') ,:Χ;:.θ?οl) ~ -:')υ ;:αpOν7r.ις OC;ΤJ',~'7:::[τα~. 
"":ι. ;ι.,:ί.ϋ,:" O'7.0--r 'J.:I)' -ο!.) Ζ;.ι:-ο:-ί -:0,-:1., ':"-: Ο-r:LLΟ~[Ιt.>'1 I'OΙ~') -:oιό,χ~ί: 
:,:, ........ I.JJ:, ,ι. '- .'_,'_". 4 -' ... ", Ι. ~ . ., .. ~. ; ~.--, 4. Ι 

α.οΖI.Χ 7ης ,:.ι,:Ι:.Lι:,()'.χ~ 7Zϊ:'I~Z-'ι:; 'J7:"'Ij?:::a~x::; --:-r,; Ι Ζ'J~r..*'ι:; 1 ρ:ιμ
:υ.-:-z[α~ j,·ljμr,Giω', 'ίc:ργων -:-ου l'7:συργ:::[Ο1J ΙlΖ?ιβά.ί.ί.ο'l,:,ος, 
~\'('J?07:l;~A; /.7.~ ~·ιJμοl)[ω') ! Ι:":ργων. ~-:~ην z~ό~~'ή 'X'J-;-r. Xoε~% 
'Y."X"~,"""':J'~O'J-X' (' ,(\r.: ()ι;ί Ζυ(Jr,'" Ο Ζ",ό')Γ.'- ~/..-;ί"'-'fι'- -γ'ι'" 
;' .:....f ,.J.A.i. . ~ I~ ., J; 4 .... _' 1,,:' ,~,.J J.., "- ........ ,,-;...ι I~ • 1.., 

δ~Χό~oμI,~ %:Χ~ 7() ;,ι.νΙ'}-::Ι.7CJ O?~O -;,χλ.'Jτr,-:Ζς», 
Σ:-ι,\; l'Υlj-;:r:ι;J?γό λΙΖ-;χ-:;;ορών %,χ~ ~;-:~ΧΟ~\Jω\J~Ι~1) ανσ.. .. 

Οε-;()1J:.ι..ε -:"η ι}·Ij:J.Γ~(j"~Ζ'JG'1j z:ι.~ ;;Ζ7έλΖση '7()'J ;:χ?όIJ7(.Jς O~7..-;Χγμz-

.\:.ι·~'ι:ι., ι.; _'~'J"(o')r;-;ύ'J 1UtiLί 

J ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤ2εΤΑΚΗΣ 

οι ΥΠΟΊΡΓΟΙ 

Γi:??IBΛΛΛONΤOΣ, ΧΩΡΟΤΑΞίΑ Σ K"~I 

ΔHMCΣIΩ~ ΕΡΓΩΝ Y~'Ι ΓΟΣ ΜΠΑΦΟΡΩΝ & EnlKOINQNIQN 

εΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

(5) 

'::η;;χ·r,ρtύJ'r, :r.ς α-πόΥα:η, ΝΕ 281/5/1.8.80 «;;;;ρ( Ί7 
,:'IJ}'r.~;tύ; :;('(:ί~ιJν ε:ς, ;ρ~χμά~ i'i:l:V-;: ε:σ-~ΎΌμέ'loιι 01./~ 
ΨΧλλ:t .. :;ι·~:~; Ο:' ~γ~,~:J.') '1j :ι.')eΊ;'?~:'; ·rΛ:';Ύ;":(Ut'; ~'} Ελ-
λiΟω. . 

(~J,::3?~::ιΟ'η 323/5,9,8(; -- Θiμ:τ 12) 

ΤΓλl1 εΖλ ΤΕΣ ΕΛΛλΔΟΣ 
Η ΕΠΤΤΡΟΠΗ NωΠΠIΛTII(Ω~ 
ΚΑΙ ΠIΣTΩT1KΩ~ ΘΕλΙΑΤΩΝ 

Έχc'~-;ας i)7t'όψη': 

'2) 'Ι'η'! :;t;;~y:ΤO''I) ΝΕ ::!81/5/1.8,80 6:::ως : C"!.ύε ι , με 
-:-η'ι 0;;0;7. z"J .. 5??(''!{)'r,'I.:t'' ~: ό?,ο: 7!cα: ;;?~:ί;;c·:H'!ε:; ϊ.ο,ρήry'lj
σYJς 311~/~~ω') ;~ 3Ρ:ΧΊ.μi.; f'J1Ψ:~ ~:;:ΧΎ"ljμi')οu 7:J'J2XArrμXΤOt; 
"~~1 :x"rolt~ ή :ι';fΎ~?!ηι "J:1.~';ij":ω·J '7":'tj')' Eιλλά~:z.· 

~) Το Φ, :~13Ω,5/:12/λ~ 1428;'30.5,86, (Α.Π. 1602) 
i.':";'?:τ;:~ -;~:; 1 ;;σηγ:.:::; Ε;:;ω:ερ:κω'ι, α;;Ο'?α.!::rε: 

Ν::ι: :r~J.;:I .. r,'Ι~J;;: :'t;'i α;:'Υηη ΝΕ 281/5/1,8,80 όπως 
~j/:~~~ 1.7.: '11. :ι.Τ'~σrf=-ξ~ ~-=: ::~'.j; =~Y.;~~C·~X~:;; :Tiξ:ω~ έ-

user137
Διαγραφή



1 ίό5 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑθΗΝΑ 

29 IΟΥΛIΟΥ 1991 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΡlθΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 

117 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑ Τ ΑΓΜΑ Τ Α 

316. Πιχράτιχση προθεσμίας προσαρμογής' καταστατικών 
ιχστικώll σlΝεταιρισμών στις διατάξεις τοΙ) Ν. 1667/ 
86 ..................... ' ................. 1 

317. Μετατροπή τοΙ) Πρακτικου Γεωργικου ΣχολείοΙ) Σuγ
γρου σε Τεχιιικη - Επαπελματική Σχολή Σuπροu Δεu
τεροβάθμιας Εκπαίδεuσης αρμοδιότητας YItoupreiou 
Γεωργίας και άλλες διατάξεις. ................ 2 

327, Τροποποίηση τωll παρ. 1 και 2 τοΙ) άρθροΙ) 14 ""OU Π,Δ. 
967/79 .πιρί χσιθορισμου όρωll χσιι προαποθέσεων χσιι 

, δισιδιxσισίcxς ανσιθέσεως της εχμετάλλευσης εις το οιχείο 
ΚΤΕΛ σιγόιιωll γρσιμμών,εντάξεως εις τσι ΚΤΕΛ oιuto

χινήτωll ως χοιι περί uπεροιστιχών γροιμμών κλειστών 

γεωγροιφιχών περιοχών (νήσων)~ (Α 272) όπως οιντι
χατσιστάθηχοιν τελιΧώς με' το . άρθρο μόνο τοι) Π.Δ. 

171/89 (Α' 82) .. , ........... , ...... ~ ..... 12 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

318. Τροποποίηση διατάξεων τοΙ) Π.Δ/γματος 40/1977 Ορισμός μέλοuς της Δεuτεροβάθμισις Επιτροπής ΕλέγχοΙ) 
.περί της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ' , Παρσιβάσεωll Πιστωτικών Καll9νωll . ~ .......... 13, 
ζώων και προ'ίόντων ζωικής προελευσεως.. (ΦΕΚ , Αίτημα παροχής άδειας ι,fuστασης Τράπεζσις με την επωνuμίlΧ . 
18/Α'), ..... , ........................... 3 ' .ΑΘΗΝΑΪΚΗ TPAΠEZA~ Α.Ε ................ 14' 

319. Μετατροπή τοΙ) Τμήματος Χειροτεχνίσις ΞυλοΙ) τοΙ) Κέ- Έγκριση ίδρuσης ΓρσιφείοΙ) AllτιπρoσωπείCXς (RepresentatiVe 
ντροΙ) Επσιπελματικής Δασικής Εκπαίδεuσης (ΚΕ- Office) σιπό την ΕμποριΧή Τράπεζσι της Ελλάδος στο 
ΔΑΕ) Κιχλαμπάκας, σε Τεχνική Επαπελματική Σχολή Λονδίνο .................................. 15 
Δεuτεροβάθμιιχς Εκπαίδεuσης με ειδικότητα Ξuλογλu~ Κατάργηση ~ης ιχπόφσισης ΕΝΠΘ 376/15/30.11.87, όπως 
πτικής - Δισικοσμητικής ΕπίπλοΙ) ... '.' . . . . . . . . .. 4, ισχυει .......................... ~ .. , ...... 16 

320. Τροποποίηση τοΙ) Π.Δ. 91/1979 "Περί ασφσιλίσεως 
των δι' σικτοπλοϊκών επιβσιτηγών πλοίων δισικινοuμέ
ιιωll επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων» (Α' 18) . 5 

321. Συστιχση Γενικής Διείιθuνσης στο Ναuτικό Απομαχικό 
Ταμείο ........... , , ......... , , , ,', , , , , , , . ,. 6 

322. Αιισιπροσαρμογή Φσιρικών TελC;,ιν ""',.,',',',. 7 
323. Κσιτάργηση τοΙ) Ν,Π,Δ,Δ «eePIXIteutTιPLo Χρονίων Πα

θήσεωll Παιδιών ΜικροκάστροΙ) Κοζάνης «Η ΜΗΤΕΡΑ, 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» .... ' ................. , '""" 8 

324. Ίδρuση Γ ραφείοΙ) Σuμβοuλων Οικονομικών και Εμπο- Q 

ρικώlι Υποθέσεων στη Λισσαβώνα και το Δουβλίνο και 
Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών 

3 
Υποθέσεων Βερολίιιου» "'.""."".""".. 9 

25. Συμμόρφωση προς τις δισιτάξεις της Οδηγίσις 87/ 
343/ΕΟΚ της 22/6/1987 για την τροποποίηση όσον 
αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και επuήσεωlι της 
Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ. περί auvtovtaμoou των νομοθε
,ικώlι, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων παΙ) 
aφορουν 'την αlιάληΦη και' τήlι άσκηση δραστηριότητος 

326 πρωτοσφιχλίσεως έκτός της ασφαλίσεως ζωή~.. .," 1 Ο 
, Τροποποίηση του Π.Δ. 455/76 "περί όρων και προϋ
ποθέσεων 'ιδρύσεως και λειτοuργίας σταθμών αυτοκινή
τωll και εγκαταστάσεωςεlιτός αuτών πλυντηρίων - λι

παll'tηρίων atutoxtvTιtwlι. αντλιών παροχής XOtuaLμoCuv 
ως και προίίποθέσεων' χορηγήσεως τωll προς τοίιτο 
lχπαιτουμένων αδειών. (A-169) ." ... , ~ , , . , .... 11 

ΔIΟΡθΩΣΕIΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφιχλμάτωll στο Π.Δ. 283/17.6.1991 .. ; .... 17 
Διόρθωση σφάλματος στο Π,Δ/ηLσι 280/17.6.1.991. .. Ό 18 
Διόρθώση σφάλμοιτος ~τoπ.Δ/γμιX 279/17.6.1991. . .. 19 
Διόρθωση σφσιλμάτων στο Π.Δ/γμσι 293/1991 ....... 20' 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 316 (1) 

Πoιρά~oιση πρoθεσμίCXς προσοιρμογής χοιτοιστοιτιΧών οιστιχώll au
νετοιιρισμών στις διοιτάξεις τοι) Ν .. 1667/86. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

Έχovτoις υπόψη: . 
1. Τις διατάξεις τοι) άρθρου 17 ποιρ. 2 εδάφ. β' του Ν. 

1667/86 «Αστιχοί συνεταιρισμοί χοιι άλλες διοιτάξεις.(ΦΕΚ 
196/ Α'). ' , 

2. Την πρωθυπουργιχή απόφαση Yl201/5.10.1990 .χοιθο
ρισμός οιρμοδιοτήτωll τοΙ) Ανοιπληρωτη YItouprou ΕθνιΧής Οιχο
νομίσις Eueuμoiou ΧριστοδουλΟΥ" (ΦΕΚ 636/B,/5.1O.1990), 
όπως σΥμπληρώθηκε με' την Υ.1250/15.1.1991 οιπόφοιση 
(ΦΕΚ 1O/B,/16.1.1991). . 

3. Τη 395/199.1 rνωμάτεyση τοΙ) ΣΥμβΟΥλίοΙ) της Επιχροι-
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φΕΚ 11 ί 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1772 οι -4. Την υπ' αριθμ. 2?9/~ 991 γνωμοδότηση :ou Συμβoυλίo~ 

~ρατείOtς μετ~ απο προτιχση του Ύ.πουργου. Αναπληρωτη 
f)jνιXής Οικονομιας και του Υπουργου Εμποριου, αποφασί-

touμε: 

Άρθρο 1 

ΤΟ πι:φόν exet σκοπό την συμμόρφωση της ελληνικής νομοθε
~ προς τις διιxτάξει~ της ?δηγίας ~7 /343/~OK της ~2/6/ 
1987 τιιχ την τροποποιηση οσον αφορα την ασφάλιση πιστωσεων 

erruήσεων της Οδηγίας (72/239/ΕΟΚ) περί συντονισμοό 
: νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διαΤ,όιξεων που 
qopouv στην ανάλη~η δραστηρ~ότητoς πρω.τασφαλίσεως, εκτός 
qι; ιχαφαλίσεως ζωης και την ασκηση αυτης. 

Γ~ το σκοπό αυτό, αντικαθίσταντιχι, τροποποιοίιντιχι κιχι συ

Ρληρώνοντιχ: διατάξεις.του Ν.Δ. 40?/70 (~EK 10~A/1970) 
dIepi ιδιωτικης επιχειρησεως ασφαλισεως. o~ως ισχυει τροπο
ιισιημίνο». 

Άρθρο 2 

Στο όιρθρο .1 του Ν.Δ. 400/70, όπως τροποποίήθηκε με το 
ip8ρo 2 'tou Π.Δ. 118/85 προστίθεται πιχράγραφος 4, ως εξής: 

4. Από 'tις διατάξεις του παρόντος δια'tάγμιχτος, εξαιροόνται οι 
φτaσίες ααφΙΧλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων για τον λογιχρια
σμό ή με την επίιηση ΤΟΙJ κρόιτους ή όταν 'tO Κρόιτος είναι σίσφα-
~ .. 

Αρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίιχς 87/343/ΕΟΚ της 22.6.87). 

Άρθρο 3 

Ι. I'to άρθρο 8 ΤΟΙJ Ν.Δ. 400/70, όπως τροποποιήθηκε με το 
i9θpo 9 του Π.Δ. 118/85. προστίθεται εδάφιο γ) στην πιχρά
-rρxφo 1, ως εξής: 

Τ) Ειδικά οι εγκα'tεστημένες στην Ελλάδα ιxacpoιλtO'ttxic; επι
xιφήoεLς, οι οποίες XΙXAun'tOIJV 'touc; κινδίινους του ΚλόιδοlJ IJn' 
φβμ. Α 14(23) «ασφαλίσεις πιστώσεως» είναι υποχρεωμένες να ' 
.uproUv αποθεματικό εξισοπησης, προορισμένο να χαλίι-
tιι την 'tεχvιχή ζημιά που ενδεχομένως θα προκόψει ή 'to ανώ-
1ΙΡΟ από 'to μέσο όρο ποσοστό ασφαλιστικών ι:εριπτώσεων nou 
8ιιφφcινισθεί σ' ιχυτό το κλάδο στο τέλος της ε'tάιρικής χρήσης. 

2. Στο άρθρο 17α 'tΟIJΝ.Δ. 400/70, που προστέθηκε με 'to 
D.Δ.118/85, τίθε'tαι στην παράγραφο 2 εδάφιον ζ), ως εξής: 

C) Το ιχποθεμιχτικό εξισορρόπησης. μέχρι τα ποσά που έχουν 
ιW.ιrrισθεί δεν λαμβόινε'tΙΧΙ lJπόψη για τον υπολογισμό ,του περι
lωΡιου φερεπuότητoς. 

3. I'to όιρθρο 17α ΤΟΙJ Ν.Δ. 400/70, ΠΟΙJ προστέθηκε με το 
ILΔ. 118/85, προστίθεται o'to 'tiAoc; της παραγράφοlJ 4 το εξής 
σημείο: ' ' 

'O!tou lχναφέρε 'tιxt στο παρόν διάταγμα όη λαμβάνονται υπόψη 
σι ~ά 'tEAeu'tιxiec; E'tOtιptxit; χρήσεις ως περίοδος ιχναφορόις της 
~ ιπιβόιρυνσης για ασφλισ'tικές περιπ'tώσεις, ισχίιει καί για 
.. χ),άδο πιστώσεων. "" , 

4. ~'to άρθρο 17β παράγραφος 2 και στο τέλος 'tou εδαφίοlJ α 
I:POOΤteI\l'toιt τιχ εξής: , 

~ιχιi γιιχ τις επιχειρήσεις που ασκούν 'tov κλάδο ασφαλίσεως 
1IIct(ι)?tως και 'to ε'tήσιο ποσό των χρεωμένων προς τους πελόιτες 
CllσφClλίστpων κιχι εισφορών στον κλάδο αlJτό για κάθε μία από τις 
:; τελευταίες χρήσεις υπερέβη τιχ 2.500.000 ECU ή το 4% 
~ σu~oλιχ.oίι ποσού των ασφαλίστρων ή εισφορώ\l που έχουν 
~ θει ~πό τη\l επιχείρηση αυτή προς tOIJt; πελάτες, το επυη
ΕCU.χιφιiλαιo δε\l μπορεί να είναι κατώτερο από 1.400.000 

"φi "Oτcιν συμπληρωθούν οι παραπάνω npoUnoeiaett; η επιχείρηση 
~ \I~ ιχυξήσει το επυητικό κεφάλαιο ως εξής: 

\/Τος 3 ετών ,σε 1.000.000 ECU. 

- Εντός 5 ~τών σε 1.200.000 ECU. 
- Εντός 7 ετών σε 1.400.000 ECU. 
("Αρθρο 1 πιχρ. 1,3,4,5.6 της οδηγίς 87/343/ΕΟΚ της 

22.6.87). ' , 

Άρθρο 4 

(87/343/ΕΟΚ Οδηγία της 22/6/1987, όιρθρο 1) 

Στο άρθρο 1, μέρος τέταρτο (οικονομικές καταστάσεις) και στο 
κεφάλαιο 4, 8 η παράγραφος 10 του Π.Δ. 148/84 (ΦΕΚ Α/ 
41/84), τροπόποιείται ως εξής: ' ' , 

10. Ανάλυση της παραγωγής ασφαλίστρων χατά χατηγορίες 
ασφαλίσεων' χαι χατά χλάδο. . 

Οι χλάδοι ασφαλίσεως, εξαιρουμένου του χλάδου Πιστώσεων, 
που τα ασφάλιστρα χαθενός είναι μιχρότερα του 10%του συνολι
χοίι ποσοό ασφαλίστρ~ν, είναι δυνατόν να ουγχωνεόοντοιι χοιι να 
καταχωροόνται με την ονομιχσία «λοιποί χλάδοι ιχσφιχλίσεωll». 

(Άρθρο 1 παρ. 7 της Oδηγίcxς 87/343/ΕΟΚ της 22.6.87). 

Άρθρο 5 

Η ισχός τo~ διοιτάγμιχτος ιχυτοό αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβ!ρνήσεως. 

Στοll Υπουργό Εμπορίου ιχlιαθέ'tουμε τη δημοσίευση χαι ex'ti
λεση 'tou παρόν'tος Προεδρικοό ΔιατάγμΙΧ'tος. 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1991 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , 

ΚΟΝΠΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ· 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΕθΝ. ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

+ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αθ. ΞΆΡΧΑΣ 

ΠΡΟΕΔρικό ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 326 (11) 

Τροποποίηση ,ου Π.Δ. 455/76 «περί όρων χαι προϋποθέσεων 
ιδρϊισεως χαι Aet'touprlixς σ'tαθμών αυτοχινή'tων χαι ε"(Χατα

σ'tάσεως εν'tός αυ'tών πλυντηρίων - λιπιχντηρίων αυτοκινή

'tων, αντλιών πιχροχής χαuσίμων ως και προuποθeσεων χορη
γήσεως 'tων προς tou'to ιχπιχιτουμένων ιχδειών» (Α-169). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝlκΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'ExoII'tOtt; υπόψη: .. 
I.Τις διατάξεις 'tou άρθρου 20 του Ν.Δ. 3334/55 «π!ρίμετα

φοράς αγαθων ercl κομίσ'tρω, δια φορτηγών τριτρόχων oιu'toxtIIή
'tων χαι 'tροποποιήσεως χαι συμπληρώσeωΙ; δια't&:ξεων,αναφερο
μινων εις θιμιχτα της Γενικής Διευθίινσιως Με'tαφορών» (Α. 
237). . .. , .. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 'tou άρθρου 1 'tou Ν.Δ. 511/1970 
«περί ιδρόσεως χιχι λει'tΟlJργίας πρατηρίων υγρών χαυσίμων, 

σ'tαθμών αυτοχινή'tων, πλυντηρίων ιχυ'tοχινή'tων χαι περί κυχλο
φοριακήι; σΊjvδέσεως εΥχα'tασ'tάσεων Ikt'tιX ,ων οδών. (Α 91). 

.3. Την αριθμ. 321/91 γνωμ~δότηση ,ου Συμβουλίου της 
Επικρατείας μ! πρό'tαση 'tω\l Υπουργών Περιβάλλοντος Χωρο
'tαξίας και Δημοσίων Έργων χαι Με'tαφορών και Επιχοινωνιών, 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 455/76 (Α 169) itpoa'ti
θεταιποιράγραφοι;3, η οποία έχει ωι; εξής: 

.3. Από άποψη ,ρόποΙ) εξυπηρέτησης οι παραπάνω σ'tαθμοί 
OtOtxpivoII'tcit άτις εξής χοιτηγορίες: 

α), Σ'tάθμεuση με αυ'tοεξυπηρέτηση και 
3) Στάθμευση rlπό υποιλλήλους. 
\1εταβολή του 'tρόπου !ξυπηρέτη~ης ενός σταθμοίι από την 
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1772 β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

μία κατηγορία στην άλλη θα γίνεται μόνο εφόσον ικανοποιοίινται 

όλες οι απαιτήσεις λειτοuργίας και οι προδιαγραφές ΠΟι) OtiJtOUV 

την κατηγορία στην οποία μεταπίπτει». 

'Αρθρο 2 

Το εδάφιο β) της παραγράφοΙ) 5 τοι) άρθροΙ) 2 τοι) 455/76 
προεδρικοίι' Διατάγματος αντικαθίσταται όπως παρακάτω:' 
, β) Οι διαοτάσ'εις των θέσεων στάθμεuσης και των διαδρόμων 
κuκλοφορίας uπολογίζονταL με βάση τον σ1Jνημμένο πίνακα 2,1. 
για σταθμοίις ποι) λειτοuργοuν με αuτοεξuπηρέτηση και με βάση 
τον πίνακα 2.2. για σταθμοίις όποΙ) η στάθμεuση γίνεται από 
uπαλλήλquς. Οι'σuμβολισμοί των δίιο Πινάκων επεξηγοίινται στο 
Σχήμα 2.1. ποι) αΚολοuθεί. 

ΣΧΗΜΑ 2.1. Επεξήγηση σuμβολισμών Πινάκων 2.1., & 2.2. 

τοlΧοl: 

Δ 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα atouc; Ilίνακες μεγέθη αφοροίιν κα
θαρές διαστάσεις, ' 

β 1. Στάθμεuση με αuτοεξuπηρέτηση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Διαστάσεις θέσεων στάθμεuσης και διαδρό

μων ανάλογα με την γωνία στάθμευσης- Στάθμεuση με αuτοεξu

πηρέτηση. 

φο Β(μ) Β1(μ) Π(μ) Δ(μ) Ε(μ) ΠΑΡΑΤΗΡΗ-

ΣΕΙΣ 

2.50 - 2.50 3.50 6.00 επαφή με τοίχο 
00 

1---' 

- 2.15 '2.15 3.50 6.00 μεταξίι διαδρό-
μων 

----

450 4.85 4.10 2.50 2.75 3.5..j. 

600 5.25 4.70 2.50 3.50 2.89 

900 4.7S 4.75 2.50 5.50 2.50 
, , 

- Το πλάτος θέσης στάθμεuσης (Π) μπορεί να μειωθεί στα, 

2,40 μ. στις περιπτώσεις όποΙ) η θέση σε καμμία πλεuρά της δεν 
βρίσκεται σε επαφή με δομικά στοιχεία, 

---
- Το πλάτος θέσψ; στάθμεuσης (Π) είναι δuνατό να μειωθεΙ 

,πικά στα 2,30 μέτρα, μόνο στην περίπτωση και όποΙ) η θέση~ 
πτεται σε uποστίιλωμα. 

:- Σε σταθμοίις μεγάλοΙ) μεγέθοuς θα προβλέπονται θέσεις 
μων με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 2% επί της σuνολΙΚής χ; 
τικότητας και κατ' ελάχιστο 2 θέσεις. Το πλάτος των θέσεω'J 
τών ορίζεται σε 3,20 μ. ' ~ 

- Σαν ελάχιστη απόσταση uποστuλώματος ή άλλοΙ) δo~ 
στοιχείοΙ) από το πλησιέστερο σημείο τοΙ) διαδρόμοΙ) πρόσβlXOηι;. 

, ορίζονται τα 0,75 μ. 
- Οι διάδρομοι πρόσβασης πρέπει να είναι τελείως ελεΙΙθεΡοι 

από δομικά στοιχεία. ' , 
β2. Στάθμεuση από uπαλλήλοuς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Διαστάσεις θέσεων ,στάθμεuσης και δι~ι»

μων ανάλογα με την γωνία στάθμεuσης - Στάθμεuση από uπa1.. 
λήλοuςΌ 

-' 
φο Β(μ) Β'l(μ) Π(μ) , Δ(μ) Ε(μ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΠ: 

2,25 - 2,25 3,50 6,00 επαφή με τοίχο 
00 

- ,2.05 ,2,05 3,50 6,00 μεταξίι διαδρό~ 

450 4,85' 4,10 2,25 2,75 3,18 
", 

600 5,25 4,70 2,25 4,00 2,598 

900 2,25 5,10 2,25 για πλάτος Π(μ) 
:2,25 

4,75 4,75'; 
2,50 4,60 2,50' για πλάτος Π(ι-ι) 

:2,50 

Με κοινή Τποuργική Απόφαση των Τποuργών ΠΕΧΩΔΕ JCtΔ 
Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προίίπιι

θέσεις για την χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων απoθήκεUΣΗς 
οχημάτων σε σταθμοίις αuτοκινήτων»., 

2. Η παράγραφος 6 τοΙ) άρθροΙ) 2, τοΙ) Π.Δ. (455/76) αντιxa-
θί~Hαται όπως παρακάτω: ' , 

«6. Σε σταθμοίις δημόσιας'χρήσης μεγάλοΙ) μεγέθοuς, χωρη-n
κότητας 80 θέσεων και άνω, ποΙ) λειτοuργοίιν με αuτοεξuπηρί
τηση, θα εφαρμόζεται ένα εκτεταμένο σίιστημοί σήμανσης, tόαα 
για touc; πεζοίις, όσο κίιρια για τα οχήματα στο εσωτερικό 'tOV 

Σταθμίι, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

1. Σήμανση για τα οχήματα 

α. Οριζό'ντια σήμανση. Με ανεξίτηλο ειδικό χρώμα σήμιχνσης 
οδοστρωμάτων, λεuκής ή κίτρινης απόχρωσης, θα σημειώνοvtιsι 

στο δάπεδο τα όρια της κάθε θέσης στάθμεuσης και θα καθopί~o
νταιμε εuμεγέθη βέλη οι κατε~θίινσεις κuκλοφορίας σ' όλοΙ) τo~ 
διαδρόμοuς και στα σημεία διασταίιρωσης των διαδρόμων μετaξlί 

,touc; ή με τις ράμπες. Επίσης με το ίδιο χρώμα καθoρίζoντcιι ~ 
σημεία uποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) των oχημliτ~ 
και αριθμείται η κάθε θέση στάθμεuσης τοΙ) ορόφοu, στο ση~ια 
επαφής ΤΟΙ) ορίοΙ) της με τον διάδρομο (πάνω στο δάπεδο). Tv.oι: 
θα σημαίνονται, με κατάλληλες αναγραφές, οι ειδικές θίαι~ 
στάθμεuσης π.χ. αναπήρων κ.λ.π. Τα χρησιμοποιοίιμενα υλιΚ« 
θα είναι σίιμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχuοuσών ΠpότuπωY 
Τεχνικών προδιαγραφών χρωμάτων διαγράμμισης oδc;.ιν, 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) -
β) Κατακόρuφη σήμανση - Πινακίδες, με αντίστοιχο χρώμα 

σήμανσης στοιχείων αναγράφεται σε κάθε όροφο, σε tolxout; ή 
u1tοστvλώματα, σε κατάλληλες θέσεις (αρχή και τέλος κάθε ρά
μπαςσ.λλά και ενδιά~εσα, στ~uς διαδρόμοuς), με στοιχεία μεΊέ
Oouc; 70 εκ., ο αριθμος τοι) οροφοΙ) (ΑΙ, Α2, Β1, κ:λ.π,), σε μεσο 
iιΦOς 1, 20 μ. από το δάπεδο. 

Πέρα από την παρα~άνω σήμανση', η κuκλοφορία στις διάφο
ρες στάθμες τΟΙ) σταθμού, θα ρuθμίζεται με πινακίδες των toχuou
σών προδιαγραφών για την οδική σήμανση, (π.χ. απαγορεuσεις 
ιισόδων, vποχρεωτικές. πορείες, uποχρεωτική διακοπή πορείας 
(STOP), κλπ.)ποΙ) θα πρέπει να 'tOItoeEtouvtcxt σε ορατά ?ημεία 
χαι σ' όλες τις απαραίτητες θέσεις όπως π.χ. στις διασταuρώσεις 
διαδρόμων μεταξύ 'touc;. ή με ράμπες. 

Επίσης σε εμφανή και κατάλληλα (περίοπτα κατά ΤΟ δuνατό)' 
σημεία, θα τοποθετηθοuν πινακίδες με ενδείξεις και πληροφορίες 
')'tCt την έξοδο,. κάθοδο ή άνοδο οχημάτων. Τα στοιχεία των πινα

,άδων γενικά πρέπει να είναι τuποv HELV~TICA, fLCXupcx, ύψοuς 

15 εκ. 
Σε κάθε όροφο θα αναρτάται πινακίδα ποΙ) θα δείχνει την κά-

-ςοψη τις θέσεις στάθμεuσης αuτοκινήτων. . 
- ΤΕλος θα'πρέπει \ια uπάρχοuν σε κατάλληλες θέσεις, μέσα κι 

ίξω από το Σταθμό, πληροφοριακές, αναγνώσιμες από αρκετή 
l1πόσταση, πινακίδες, με πληροφορίες για το είδος, .το uψος και 
βάρος των επιτρεπομένων να' εισέλθοuν στο Σταθμό οχημάτων, 
'ςo\l τρόπο λειτοuργίας. ΤΟι) Σταθμο.ύ. τα τέλη και τον τρόπο εί
O1tραξής τοuς, τον τρόπο λειτουργίας ειδικών χώρων στάθμευσης 

δπως π.χ. μονίμων πελατών, αναπήρων, αυτοκινήτων προοριζο-. 

μένων για πλί.!ση, τις ώρες λειτοuργίας του Σταθμού, οδηγίες για 

περίπτωση πuρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης κλπ. Στην έί
σοδο τοΙ) σταθμού και σε σημείο εμφανές από την οδό προσπέλα- . 
σης, 8α υπάρχει φωτεινή ένδειξη της πλήρότητας του σταθμού. 

2. Σήμανση για 'touc;. πεζοUς. Σε όλα τα κλιμακοστάσια και σε 
όλες τις ορατές από τον λοιπό 'χώρο του Σταθμού πλευρές τοuς. 
θα uItιXpxouv πινακίδες με ένδειξη εξόδου για 'touc;. πεζούς, σαφώς 
διαφοροποιημένες σε χρώμα, μέγεθος και σχήμα από αυτές της. 
ένδειξης εξόδοΙ) για τα οχήματα. Ανάλογες πινακίδες για την 
ίξοδο των πεζών θα τοποθετούνται και σε ενδιάμεσα μ~ταξ\ι των. 
χλιμακοστασίων σημεία του Σταθμού. π.χ. υποστίιλώματίχ. Επί
σης πρέπει να τοποθετούνται κατευθuντήριες πινακίδες εισόδου 
στο Σταθμό ·και πληροφοριακές πινακίδες για τον τρόπο είσπρα
ξης τελών». 

'Αρθρο 3 
Ι.Σε περίπτωση στ) και το τελεuταίο εδάφιο της παραγράφοΙ) 

1, τοΙ) άρθροΙ) 3 τοΙ) ως άνω Π.Δ. 455/76'αντικ~θίσταται όπως 
παρακάτω: 

~στ) Σε απόσταση 30 μέτρων από σηματοδοτοuμενο κόμβο ή 
lΙΠο σηματοδότηση ή άλλο κόμβο ποΙ) θεωρείται σημαντικός από 
)ιuχλοφΟΡιακή άποψη όπως αυτό καθορίζεται από την αρμόδια "Δ/ 
~ KuxλocpoplIXt; τοΙ) ί.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ- της απόστασης μετρο&με
Ίιης ιχπό το πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδοΙ) τοι) σταθμοί.! μέχρι 
το σημείο των πλησιέστερων ,ρuμοτομικών γραμμων του οικοδο
\LLXoίI ΤΕτραγώνου, σε θέσεις καμ~υλότητας ή αναστροφής κλί
;:ως των οδ.ών εφόσo~ παρεμποδίζεται η ορατότητα. και τέλος σε 
σμοθετημενοuς πεζοδρομοuς. . 

ίδ Σε πεζόδρομοuς με ήπια κuκλοφορία οχημάτων επιτρέπεται η 
p~σ~ μικρού ή μεσαίου μεγέθους σταθμών αυτοκινήτων μετά 
~ εγκριση της αρμόδιας Διεuθuνσης Κυκλοφορίας του ίΠΕ-

ΔΕ Και τοΙ) οικείοΙ) Δήμου.· "" . 
Για την ίδρυση σταθμών αuτοκινήτων' μεγάλου μεγέθοuς 

ΙΧ.ΠΙΧΙΤΕίτlχι η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Δ/νσεων Κυκλοφο
Ριιχς κιχι Οικισμοί.! του ίΠΕΧΩΔΕ που γνωμοδοτοuν λαμβάνο
"'ιxc; UΠόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σημασία του δρόμοu. στον' οποίο θα κατασκε:.ιασ:ε[ ο σ-::Χθ
μός, για το οδικό σUστημα. 

2. Κuκλοφοριακοuς φόρτοuς αιχμής (uφιστάμε~ους - αναμενό-
μενοuς). . . 

3. Σuστημα εισόδοΙ) - εξόδου. 

4. Επίπτωση στην στάθμη εξuπηρέτησης των επηρεαζόμενων 
σηματοδοτοuμενων κόμβων. . 

5. Επίπτωση στην λειτοuργία εκπαιδευτηρίων. παιδικών χα
ρών, γηροκομείων .και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας. 

. Ειδικά για ίδρuοη σταθμού χωρητικότητας 200 θέσεων και 
άνω, οι ίδιες uπηρεσίες του ίΠΕΧΩΔΕ θα απαιτοuν την uIto
βολή, από fLipou,;; των ενδιαφερομένων. κuκλοψοριακής μελέτης 
από την οποία θα ItpoxuIttet ότι οι κυκλοφοριακές Όuνθήκες επι
τρέπουΥ την ίδρuση ΤΟU,σταθμού με βάση τα παρακάτω: 

1. Μέγεθος τοι) σταθμού σε σuνάρτηση με το διαθέσιμο χώρο. 
2. Εκτίμηση της αναμενομένης ζήτησης και των διαδρομών 

εισόδοΙ) '- εξόδου στον σταθμό. 

3 .. Καθοριστικό κυκλοφοριακό φόρτο (uπολογισμός σuμφωνα 
με άρθρο 13 τΟΙ) Π.Δ. 455/76). 
4.Χωροθέτηση εισόδων - εξόδων τοΙ) atIXefLou, σuστημα διεκ

περαίωσης οχημάτων στις εισόδοuς -: εξόδοuς και μέση απόδοση 
του σuσΤήματος. . 

5. Αριθμ.ός λωρίδων εισόδου - εξ'όδο',) και επιφάνεια χ~ρων 
αναμονής. 

6. Επιπτώσεις στην στάθμη εξυπηρέτησης τοι) επηρεαζομένοΙ) 
από τη λειτοuργία τοΙ) σταθμού οδικοίι OLxtuou (uπολογισμός 
στάθμης εξυπηρέτησης και καθυστερήσεων ί(.ιi:,<X τις ~;Jpec;. αιχμής 

- πριν ~αι μετιi- επιπτώσεις στη λειτουργία των Δημοσίων Σu
γκοινωνιών κλπ.). 

7. Προτεινόμενες, επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (κυκλοφοριακές 
ρuθμίσεις, επεμβάσεις στα γεωμετρικά στοιχεία;' νέα προγράμ
ματα σημ~τoδότησης και auvtovtafLoίI σηματοδοτών κλπ.). 

Β. Επίπτωση στην λειτοuργία εκπαι~εuτηρίω\ι, παιδικών χα
ρών, γηροκομείων και γεiιικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας. 

. Οι ίδιες ίπηρεσίες προκειμένου για σταθμοuς 200 θέσε~ν και 
άνω καθορίζόuν και τον ακριβή αριθμό των θέσεων στάθμεuσης;' 

. Γιίχ Σταθμούς δημόσιας χρήσης, μεγιΧλοΙ) μεγέθo~ς, χωρητι
κότή~ας' 80 θέσεώiι και άνω; ποΙ) λειτοuργούν με ά'Jτοεξuπηρέ
τηση, θα υποβάλλεται για έγκριση και μελέτη σήμανσης ποΙ) θα 
συντάσσεται σύμφωνα με, όσα περιγράφονται στο άρθρο 2. 

2. Η π~pάγpαφoς 3 τοι) άρθρου 3 του Π.Δ. 455/76 καταΡγεi
ται .. 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ή.Δ. 455/76 καταργεί-
ται.: ',. . , 

4. Το εδάφιο γ) της παραγράφου 9, τοΙ) άρθρου 4 τροποποιεί-
ται όπως παρακάτω: «γ) αποθήκη ελάχιστης επιφανείας 10 τετρ. 
μέτρων». , 

5. Η παράγρφος 10 'tou άρθροΙ) 4' τροποποιεiται όπως παρα
κάτω: 

«10. Στους σταθμοuς μεσαίοu και μεγάλου θα προβλέπεται 
.Ύραφείο κινήσεως •. 

Άρθρο 4 

1. Η παράγραφος 3 'tqu άρθρου 6 τοΙ) ως άνω Π.Δ. 455/76 
αντικαθίσταται όπώς παρακάτω: . 

«3. Ο αριθμός των λωρίδων εισόδου - εξόδοu του σταθμοί.! κα
θορίζεται με βάση τον αριθμό θέσεων το\) atΙXOfLou, την μέση από
δοση των εγκαταστάσεων έκδοσης δελτίων καί είσπραξης τελών 

πόυ έχοιιν επιλεγεί, τον αναμενόμενο φόρτο ,κατά την ώρα αιχμής 
(καθοριστικός φόρτος-εισόδοιι - εξόδοu) και τό μέγεθος τοι) χώ

ρου αναμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 τοΙ) Π.Δ, 

455/76.όπως τροποποποιήθηκε με το Π.Δ. 379/80 και το πα· 
ρόν •. 
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2. Η πocράγρocφοι; 5 τοu άρθροu 6 τοιι ωι; άνω Π.Δ. 455/76 
ocY'tιχocθίστιχτίΧι όπωι; πιχρocΧάτω: " 

.5. Σε κάθι όροφο τοu Στocθμοίι κocι σε κocτάλληλει; θέσεις, ΠΡΟ-' 
βλέποντocι 2 τοιιλάχιστον οδοί διocφurής, ποu ιξιιπηριτοίιν όλοuς , 

ΤΠΟΛΟΙΊΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΤΜΕΝΟΤ ΧΩΡΟΤ ANAM0Nιtt 
, Α ΠΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΤ 

ΑΠΟΕΞΤΠΗΡΕΤΗΣΗ ' 

τοuς ορόφοιις, ώστι νoc ιίνιχι διινocτη ή ιίιχολη κocl γρήγορη ocπο- !ί! 6ΟΟt----r----τ-:--:-r--r-+ιr--7-'Γ-::iΗ~Η4QLL" 
μάκριινση ocπό το xtipw τοιι προσωπικοίι κocl, των πιλιχτών, σε S 

ώρoc ocvάγκης. 'ϊ 550 

Eόtν τοποθιτοίιντocι lXνεΛXuσtήρις στον στocθμό, σίιμφωνoc μι το, ~::ς SOO 

όtρθρo 15 τοu Π.Δ. 455/76 τoc ,μιμocxoστόtσιoc κocl Όι ocvιΛΧιιστη- !:! t 
ρις χocτocσκeuόtζοY'tocι σocν ένoc σιιγχρότημocΌ Οι ιχποστάσιις των Ξί i 450 

θέσιων στάθμιuσης' ocπό τις οδείισιις διIXφUrής, κΙΧθορίζοντlχι ε; i 
'σίιμφωνoc με το άφθρο 13 τοιι Π.Δ. 71/88, .ΚιχνoVισμός πuρο- ,i i 400 

πρoσtOCσίιxc; των κτιρίων», όπως ισχίιιι». 

Άρθρο 5 

1. Η πIXρόtγρIXφOς 3 τοιι όtρθρou 13 τοu ως άνω Π.Δ. 455/76, ' 
ποιι τροποποιήθηκε με το άιρθρο 1 τοιι Π.Δ. 379/80, ocντιΧΙΧθί
στιχτocι όπως πIXρIXκόtτω: 

«3. 'Οτocν η στάθμεuση διινεργείτιχι ocπό τοιις ίδιοuς τοuς πελ~
τες τοιι στocθμοίι (ιχuτοεξuπηρέτηση) ο ocπocιτοίιμενος χώρος ιχνoc

μονής στην είσοδο ,τοu στΙΧθμοίι uπολογίζετocι ιχπό το Σχήμoc 
13.1, ΠΟι) είνocι προσocρτημένο στο πocρόν Π.Δ., με βάση τον μέσο 
ρuθμό ocφίξεων χocτά την ώρoc ocιχμής (κocθοριστιΧός φόρτος) κocι 

την μέση ocπόδοση των εγocκτocστάσεων διεκπερocίωσης εισόδοu. 
Εφόσον στην χuχλοφοριlχΧή'μελέτη ινός στocθμού ocuτοκινήτων 

δεν προτείνοντιχι άλλες κocτάλληλoc τεκμηριωμένες τιμές πocριχμέ

τρων, θoc χρησιμοποιοίιντocι οι παρocκόιτωτιμές: 
oc. Ο μέσος ρuθμός ocφίξεως οχημάτων κocτά την ώρoc ocιχμής 

(χocθοριστιχός φόρτος εισόδοu) προχίιπτει εμπειρικά ocπό τον πολ
λocπλocσιocσμό τοιι αριθμού των θέσεων στόtθμεuσης επί τον aUYtE

λεστη Κ ποu δίνετocι στον πίνocχoc 13.1. ποΙ) ocκολοuθεί. ' 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1. Εμπειριχές τιμές τοιι συντελεστή uπολογl
σμοίι των κιχθοριστικών φόρτων (Κ) ενός, στΙΧθμού ocιιτoκινή~ 
των. 

Κίιριoc κocτηγορίoc 
επισκειιπτών τοu στocθμού 

Ι. Απocσχολοίιμενοι στην διοίκηση κocι 
πιχροχή uπηρεσιών, επισκέπτες τοu 

κένtρou πόλεως, επισκέπτες εΚ,θέσεων 

11. Στocθμοί εξuπηρετούμντες μετέπιβί
βιχση (PARK AND RIDE) 

ΠΙ Επισκέπτες uπερocγορών' χocι ' 
εμπορtxών χέντρων 

ιν. Απιχσχολουμινοι στη βιόμηχocνίoc 

Σuντελεστης Κ 

(οχήμocτoc ocνά ώρoc 

ocιχμής κocι θέση 
στάθμεuσης) 

0,60 

0,50 

1,20 

χocι τηνΠOCΡOCϊωγή 1,30 
ν. Επισκέπτες ocθλητιχών δΙΟΡϊocνώσεων, 
,θεάτρων, ιχιθοuσών σuνocuλιών κocι 
πocρεμφtρών χρήσεων 0,90 

νι Κάτοιχοι 0,30 

ΣΧΗΜΑ 13.1 Διόtϊρocμμα ιιπολΟϊισμού ocπocιτοίιμενοιι χώροu 
αναμονής ocuτοκινήτων γιoc μία λωρίδα ε:σόδοu στocθμού με αuτο

εξuπηρετούμενη στόtθμιuση. 

.. ~, ' 

Ι ~35β 

ΛιισΗlΙΙΙμcντc 8tσc~c σναιισνιlc 

Ά 2ΩQ, 250 3QO 350 400 ' 450 ' 500 5δCI • 

~ΦIΞEIΣ ΑΠΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΙ.ΧΜΗΣ 

Πocράδειγμα; Σταθμός ιχuτοχινήτων 600 θέσεω". 
Κocτηγορία Ι: Ρuθμός άφιξης αuτοχινήτων χocτά την ώρoc ιzr... 

χής: 0,6 χ 600 = 360 
Αuτόμocτη έκδοση oeAtiou στάθμεuσης. 
Α?tόδοση εγκocτάστocσης διεκπεΡlΧίωσης 450 oχήμocτoc!ΏΡCΙ 
Απocιτοίιμενις θέσεις ocνocμονής: 6 
ΠocρlΧΤήρηση.'Οποu η τιμή τοu σιιντελεστή Κ είνocι μετW

τερη της μονάδος σημocίνει ότι ο χώρος στάθμεuσης ϊεμίζει Χ«1:ΙΙΙ 
, το χρονικό διάστημoc της ιχιχμής σε λιγότερο lΧπό μία ώρoc. 

β. Η μέση ocπόδοση μίocς σιισκειιής έΧδοσης δελτίων προχίιπτιι. 
, ιχπό τον Πίνίχκoc 13.2 ποu ocκολοuθεί; 

ΠΙΝΑΚΑΣ -13.2. Μέση ocπόδοση ιγκτocστόισεων διεχπερΦωο 
σης εισόδοu. 

Περιγρocφή διlΧδιχlχσίocC; Μέση ocπόδoιrrι 

- Έκδοση δελτίων στάθμεuσης 
οιπό uπσιλλήλοuς, με χειρόγ
ραφες οιναϊραφές 

- Κόφτες διάρκειοις σε ocuτόματο 

μηχάνημα 

- Έκδοση δελτίωiιστάθμεuσής οιπό 
uπσιλλήλοuς με σuσκιιιή έκδοσης 

- Αuτόματη έΧδοση δ'ιλτίοu στάθμεuσης 
με πάτημα ινός κοuμπιοίι 

- Αuτόματη έκδοση δελτίοΙ) στάθμεuσης 
με το πόtτημIX επαγωγικου βρότχου 
1. σε εuθεtα ' 
2. σε στροφή 

- Ελεύθερη είσοδος 

σιισκεuής (οχήμιχτιι 

οινά ώρα οινιΧ 

λωρίδα) 

180 

400 

500 

400 

600 
450 
700 

, γ. Επιφάνεια χώροu αναμονής ανά θέση:'12 τ.μ. . 
2. Η ποιράϊρocφοι; 6 τοu άρθροu 13 τοu Π.Δ. 455/76 o~ωι: 

τροποποιήθηκε με ,ο άρθρο 1 τοu Π.Δ. 379/80 καταΡί&ΙΤαt&o 

Άρθρο 6 

Η παράγραφος l~oιι 'άρθροu 14 τοu ως άνω Π.Δ. 455/76 
οινΤΙΧ,αθίστοιται όπως παραχάτω: iιsC 
, .1. οι) Στην περίπτωση όοu τα χεχλιμένα επίπεδα επιχoιν~ν~ 
(ράμπες) μεταξίι των ορόφων χρησιμοποιοuνtαι χοιι σαν δαn . 
στάθμεuσηι:;, η μεγίστη επιτρεπόμενη χλίστ] των δαπέδων oιutώI' 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ'ΩΤΟ)' 1772 ! 

δεν πρέπει να \)περβαίνειτο 6%, 5,5% και 5% για στάθμε\)ση 
υπό γωνία 90 ο έως 81 ο; 80-71 ο και μικρότερη των 70 ο αντί~ 
Q'toLXΙX. ' 

β) Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των κεκλιμένων επιπέδων 
(ράπτες) πο\) χρησιμοποιοΙΙνται αποκλειστικά για επικοινωνία με
tσ.ξιι των ορόφων δεν \)περβαίνει το 17%. 

γ) Στην αρχή και το τέλος κάθε κεκλιμένης ράμπας κατιχ
αx&\)~ζεται ένιχ τμήμα σ\)νιχρμογής κλίσεων μήκο\)ς το\)λάχιστον 
5.0 μ., με κλίση το ήμισ\) της διιχφοράς κλίσεων μετιχξΙΙ της ρά
μπα.; χαι το\) επιπέδο\) το\) δαπέδο\) στάθμε\)σης. Ειδικότεριχ στην 
περίπτωση ραμπών μικροΙΙ μήκο\)ς μετιχξΙΙ ημιορόφων η σ\)νιχρ
μorή των κλίσεων μπορεί νιχ γίνει με την κιχτιχσκε\)ή κιχτακόρ\)

φou καμπΙΙλο\) τμήματος, ιχκτίνιχς R=20,0 μ. 
δ) Στα σημείιχ ελέγχο\) των εισόδων - εξόδων ενός σταθμοΙΙ 

ιχπαιτείται η μείωση το\) πλάτο\)ς το\) οδοστρώμιχτος γιιχ την 
δι!uκόλuνση των σ\)νιχλλιχγών μετιχξΙΙ των πελιχτών το\) στΙΧθμοΙΙ 
χαι uπιχλήλων ή μηχιχνημάτων. Το πλάτος των λωρίδων στιχ ση
μιίιχ αuτιi κΙΧθορίζ!τιχι σε 2,3 μ. Πριν από τιχ σημείιχ ελέγχο\) θιχ 
πρίπει να \)πιiρχει !\)θΙΙγριχμμο τμήμα τo\)λιiχιστoν 6,00 μ. το\) 
οποίο\) η κλίση δεν θιχ πρέπει νιχ \)περβΙΧίνει το 7 %; , 

2. Η πιχράγριχφος 3 το\) άρθρο\) 14 το\) Π.Δ. 455/76 αντικιχ
θίσταται όπως παριχκάτω: 

«α) Τα ελιiχιστιx πλάτη ράμπας μιάς ή δίιο κατεiιθιινσεων. σε 
auOelιx ή καμπΙΙλη με ελιiχιστη εσωτερική ακτίνα στροφής 4,15 
μ., καθορίζονται σΙΙμφωνα με το προσαρτημένο, στο πιχρόν, 
Σχήμα 14.1 

ΣΧΗΜΑ 14.1. Ελάχιστα πλιiτη ράμπιχς γιιχ κ\)κλοφορίιχ μίας ή 
δύο χατε\)θίινσεων. 

Ii χΙΧτιχσκε\)ή το\) δείιτερο\) Πεζοδρομίο\)είνιχι ΠΡΟΙΧιΡετική σΙΙμ-
φ<ϋνιχ με το άρθρο 14 παραγ; 4. " , ' , , 

Σιχν εσωτερική ακτίνα στροφής ορίζεται η ακτίνα μέχρι την 
ισωτερική οριογραμμή 'το\) κα,\αστρώματος της ράμπας. , 
ΤΟ 'ελάχιστο πλάτος επιφάνει~ς στροφής ελι~oειδoιις 'ράμπας 

~θoρίζεται με βάση την εσωτερική ακτίνα στροφής όπως παρα
Κάτω: 

Εσωτερική ακτίνα στροφής 

4.15 (ελάχιστη) 
5.00 

Ελάχιστο πλάτος 

καταστρώμα1.υ" 
3.70 
3.60 

6.00. 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 

3 .. s() 
3.45 
3.40 
,3.35 
3.30 

Σε ράμπες δίιο κατε\)θΙΙνσεων, προβλέπεται διαχωριστική νη-, 
σίδά πλάτο\)ς 0.50 μ. το\)λάχιστον. . , 
Τα καμπΙΙλα ;tμ.ήμαΤα των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) θα 

έχο\)ν έγκάρσια κλίση 3% έως 5%..' " . 
β: Οι σταθμοί πο\) λειτο\)ργοίιν με α\)τοεξ\)πηρέτηση, θα πρέπει 

να έχο\)ν ξεχωριστή άνοδο και κάθοδο σε κάθε επίπεδο (δίιο κε
κλιμένα επίπ~δα μιάς κατε\)θίινσεως ή ένα κεκλιμένο επίπεδο δίιο 
κατε\)θίινσεων. Σταθμοί πο\) λειτο\)ργοΙΙν με ανελχ\)στηρες ή άλλα 

μηχανικά μέσα ή με ένα κεκλιμένο επίπεδο για άνοδο και κάθοδο 
τα\)τόΧΡΟΥα ή .εναλλάξ, δεν θεωροΙΙνται σταθμοί με τρ?πο λει-
το\)ργίας την α\)τοεξ\)πηρέτηση». ,.' 

3. Η παράγραφος 7 το\) ίδιο\) ως άνω άρθρο\) 14 το\) Π.Δ. 
455/76 καταργείταΙ ' 

. ΑΡΘΡΟ 7 

Η ισχΙΙς το\) παρόντος αρχίζει από τη Δημo~ίε\)σή το\) στην 

Εφημερίδα της Κ\)βερνήσεως. . 
Στο\)ς Υπο\)ργοΙΙς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ,τo~με τη δημο
σίε\)ση και εκτέλεση το\) παρόντος Διατάγματος . 

. Η απόφαση, α\)τη να δημοσιε\)θεί στην Εφημερίδα της Κ\)βερνή-
σεως. ", ' 

Αθήνα, 19, Ιο\)λίο\) 1991 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
, , 

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΧΟΡ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑθΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υπ' ΑΡlθ. 327 (12) 

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 το\) άρθΡΟ!J 14 το\) Π:Δ. 967/79 
«περί καθορισμοΙΙ. όρων και πρoiίπoθέσεων'χαι διαδικασίας 
αναθέσεως της eκμετάλλε\)σης εις το οικείο ΚΤΕΛ αγόνων 

γραμμών, εντάξεως εις τα ΚΤΕΛ αUτοκινήΤ(ι.jν ως ,χα ι περί 

\)περαστικών γραμμών κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νή
σων). (Α 272) όπως αντιχιχταστάθηχιχν τελικώς με το άρθρο 
μόνο το\) Π.Δ. 171/89 (Α' 82). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

Έχοντας \)πόψη: 

Ι. Τις διατάξεις α) της παρ. 11 το\) άρθρο\) 4 το\) Ν .Δ. 

102/73 (Α' 178) όπως α\)τη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 
το\) Ν. 866/79 (Α' 23) χαι όπως στη σ\)νέχεια η διάταξη το\) 
.πρώτο\) εδ~φ,ίo\)της \)ποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' α\)-. 
τής αντικαταστάθήκε με το άρθρο 5 το\) Ν. 1022/80 (Α' 45), β) 
της παρ. 3 το\) άρθρο\) 8 το\) Ν. 866/79. 

, 2. Την αρ'ιθμ. 397/1991 γνωμοδότηση το\) Σuμ.βοuλίο\) της 
Επικρατε,ίας, με πρότα,ση το\) Υπο\)ργοΙΙ Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών, αποφασίζο\)μ.ε:, , , 

Άρθρο μόνο 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 ,το\) άρθρο\) 14 το\) Π.Δ/τος 967/ 
1979 (Α' 272); όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο το\) 
Π.Δ/τος 171/89 (A~' 82) αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 

user137
Διαγραφή
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 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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ερευνών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις 
συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που 
ελήφθησαν, σύμφωνα με τις εκδοθείσες συστάσεις.

Άρθρο 16
Συστάσεις ασφάλειας

1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες 
απευθύνονται στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών 
Μεταφορών και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα 
της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή 
άλλων κρατών − μελών. Οι εν λόγω αρχές υποχρεούνται 
να μεριμνούν για τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις 
για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Επιτροπή, 
αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλλων κρα−
τών − μελών.

2. Συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από την Επι−
τροπή δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση τεκμήριο 
υπαιτιότητας ή ευθύνης για συγκεκριμένο ατύχημα ή 
το συμβάν.

3. Οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνουν τουλά−
χιστον ετησίως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβά−
νονται ή προγραμματίζονται για τη συμμόρφωση προς 
αυτές.

Άρθρο 17
Εμπιστευτικότητα

Με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), εξασφαλί−
ζεται ότι πληροφορίες που καταγράφηκαν ή παραλή−
φθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διερεύ−
νησης ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος ή συμβάντος 
παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς 
της διερεύνησης, εκτός εάν η Επιτροπή με ομόφωνη 
απόφασή της αποφασίσει ότι η αποκάλυψή τους δικαι−
ολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 18
Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Σιδηροδρόμων

1. Εντός μιας εβδομάδος από τη λήψη της απόφασης 
για την έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας, η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Παρέχονται πληρο−
φορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του 
περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές 
του όσον αφορά την απώλεια ζωών, τραυματισμούς και 
υλικές ζημίες.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο 
των Εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 15 το ταχύτερο δυνατόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 19
Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών 
αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές 

απαιτήσεις

1. Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), που αποδεδειγμένα 
λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2012, εντός των διοικητι−
κών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των 
Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε 
με το από 21.9.1979 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 567), μπορεί 

να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, κατά 
παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περι−
οχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις 
του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 και οι εκμεταλλευτές 
τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία 
μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ΄, και 2 του άρ−
θρου 29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς 
και της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), με 
χρονική ισχύ τριών (3) ετών. Εάν εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος έχουν ξεκινήσει διαδικασίες τρο−
ποποίησης του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού, 
η άδεια λειτουργίας δύναται να παραταθεί για τρία (3) 
επιπλέον έτη.

2. Η συνέχιση της λειτουργίας αποδεικνύεται είτε με 
την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτε−
χνικού επιμελητηρίου είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι 
εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δη−
λώσεις για εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων 
οχημάτων.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ωφέλιμη επιφάνεια υπαίθριου σταθμού καλείται η 
επιφάνεια η οποία περικλείεται από τα όρια διατιθέ−
μενου ιδιόκτητου ή μισθωμένου ελεύθερου ακάλυπτου 
χώρου και η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τη ρυμο−
τομική γραμμή. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν η ωφέλιμη 
επιφάνεια να εκτείνεται πέραν της ρυμοτομικής, επί 
ρυμοτομούμενων ακινήτων, εφόσον έχει παρέλθει δεκα−
ετία από την κήρυξη και εφόσον δεν έχει συντελεστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο η απαλλοτρίωση. Δεν επιτρέπεται 
η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ρυμοτομούμε−
νο τμήμα της ωφέλιμης επιφάνειας του σταθμού, το 
οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος ελιγμών. Είναι δυνατόν, 
κατά τα ως άνω, να συμπεριλαμβάνεται στην ωφέλιμη 
επιφάνεια του υπαίθριου σταθμού και η προβλεπόμενη 
παρόδια στοά του άρθρου 22 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). 
Από την παρούσα διάταξη δεν επηρεάζεται το κύρος και 
η διαδικασία της απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου 
τμήματος, το οποίο όταν αυτή συντελεστεί παύει να 
προσμετράται στην ωφέλιμη επιφάνεια των υπαίθριων 
σταθμών.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Αν η λειτουργία του υπαίθριου σταθμού παρατείνε−
ται πέραν της 18ης ώρας, ο υπαίθριος σταθμός υποχρε−
ούται να διαθέτει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της 
κατά τη διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών 
φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτο−
κινήτων, με παροχή είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού είτε από άλλον τυχόν επίσημο πάροχο. 
Εναλλακτικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός 
υπαίθριου σταθμού μπορεί να επιτυγχάνεται και με αυ−
τόνομα φωτιστικά σώματα, τα οποία λειτουργούν με 
φωτοβολταϊκά πάνελ.»

5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του 
π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επι−
στρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο 
κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει 
κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των 
σταθμευόντων σε αυτό αυτοκινήτων». 
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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).




