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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗ-
ΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/EE)

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν προ-
σαρµογή στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδο-
µών εναλλακτικών καυσίµων στην Ένωση, προκειµένου να
ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει
από τα υγρά συµβατικά καύσιµα και να περιοριστούν οι πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις στον τοµέα των µεταφορών. 
Με το παρόν Κεφάλαιο ορίζονται ελάχιστες προδιαγρα-

φές για τη δηµιουργία υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων,
περιλαµβανοµένων των σηµείων επαναφόρτισης των ηλε-
κτρικών οχηµάτων και των σηµείων ανεφοδιασµού φυσικού
αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου. Τέλος, ορίζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές για την επαναφόρτιση, τα σηµεία
ανεφοδιασµού και προδιαγραφές για τον τρόπο µε τον ο-
ποίο θα γίνεται η πληροφόρηση των χρηστών. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου του παρόντος νόµου,
νοούνται ως:

1. «εναλλακτικά καύσιµα»: τα καύσιµα ή οι πηγές ενέρ-
γειας που χρησιµεύουν, έστω και εν µέρει, ως υποκατάστα-

το για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασµό
στις µεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συµβά-
λουν στην απαλλαγή των µεταφορών από τις εκποµπές άν-
θρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν
λόγω τοµέα. Σε αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:

- η ηλεκτρική ενέργεια,
- το υδρογόνο,
- τα βιοκαύσιµα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σηµείο θ΄

της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δί-
καιο µε τη παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70),
που αντικατέστησε την παρ. 16 του άρθρου 3 του
ν. 3054/2002 (Α΄ 230) και εξειδικεύονται στην παρ. 8 του
άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),

- τα συνθετικά και παραφινικά καύσιµα,
- το φυσικό αέριο, συµπεριλαµβανοµένου του βιοµεθανί-

ου, σε αέρια µορφή (συµπιεσµένο φυσικό αέριο - CNG) και
σε υγροποιηµένη µορφή (υγροποιηµένο φυσικό αέριο -
LNG) και,

-  το υγροποιηµένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο - LPG),
2. «ηλεκτρικό όχηµα (Η/Ο)»: µηχανοκίνητο όχηµα εξο-

πλισµένο µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης το οποίο πε-
ριέχει τουλάχιστον µία µη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθη-
τική) ηλεκτρική µηχανή ως µετατροπέα ενέργειας µε ηλε-
κτρικό επαναφορτιζόµενο σύστηµα αποθήκευσης ενέργει-
ας, το οποίο µπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,

3. «σηµείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει
ένα ηλεκτρικό όχηµα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει την
µπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήµατος κάθε φορά,

4. «σηµείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σηµείο ε-
παναφόρτισης που επιτρέπει τη µεταφορά ηλεκτρισµού σε
ηλεκτρικό όχηµα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειοµένων
των µηχανηµάτων µε ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία είναι
εγκατεστηµένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός
τους δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήµατα και τα ο-
ποία δεν είναι δηµοσίως προσβάσιµα,

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις



5. «σηµείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σηµείο ε-
παναφόρτισης που επιτρέπει τη µεταφορά ηλεκτρισµού
σε ηλεκτρικό όχηµα ισχύος µεγαλύτερης των 22 kW,

6. «από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας»: η από
ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω τυποποιηµέ-
νης διεπαφής σε ελλιµενισµένα θαλασσοπλοούντα
πλοία ή πλωτά µέσα (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής (ε-
ντός ενδοχώρας) ναυσιπλοΐας,

7. «δηµοσίως προσβάσιµο σηµείο επαναφόρτισης ή α-
νεφοδιασµού»: σηµείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασµού
που παρέχει εναλλακτικό καύσιµο µε άνευ διακρίσεων
πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων
πρόσβαση µπορεί να περιλαµβάνει διάφορα µέσα για την
ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωµή,

8. «σηµείο ανεφοδιασµού»: εγκατάσταση ανεφοδια-
σµού για την παροχή οποιουδήποτε καυσίµου, εξαιρου-
µένου του LNG, µέσω σταθερής ή κινητής εγκατάστα-
σης,

9. «σηµείο ανεφοδιασµού µε LNG»: εγκατάσταση ανε-
φοδιασµού για την παροχή LNG, η οποία αποτελείται, εί-
τε από σταθερή ή κινητή εγκατάσταση ή υπεράκτια ε-
γκατάσταση ή από άλλα συστήµατα.

Άρθρο 3
Εθνικό πλαίσιο πολιτικής

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυ-
ξη της αγοράς υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων στον
τοµέα των µεταφορών και για την υλοποίηση των σχετι-
κών υποδοµών, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακό-
λουθα στοιχεία:

- αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και της
µελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς σε ό,τι αφορά τα ε-
ναλλακτικά καύσιµα στον τοµέα των µεταφορών, µεταξύ
άλλων υπό το πρίσµα της πιθανής ταυτόχρονης και συν-
δυασµένης χρήσης τους, και της ανάπτυξης των υποδο-
µών εναλλακτικών καυσίµων, λαµβανοµένης υπόψη, ε-
φόσον υπάρχει, της διασυνοριακής συνέχειας,

- εθνικούς σκοπούς και στόχους, δυνάµει του άρθρου
4 παράγραφοι 1, 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2,
3 και 4 (α΄ έως δ΄) και του άρθρου 5 παράγραφος 1, για
την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων. Οι εν
λόγω εθνικοί σκοποί και στόχοι καθορίζονται και αναθε-
ωρούνται βάσει της εκτίµησης της εθνικής, περιφερεια-
κής και ευρωπαϊκής ζήτησης, διασφαλίζοντας παράλλη-
λα τη συµµόρφωση προς τις ελάχιστες προδιαγραφές
περί υποδοµών που ορίζονται στον παρόντα νόµο,

- µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επί-
τευξης των εθνικών σκοπών και στόχων που προβλέπο-
νται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής,

- µέτρα που µπορούν να προάγουν την ανάπτυξη υπο-
δοµών εναλλακτικών καυσίµων στις υπηρεσίες δηµό-
σιων µεταφορών,

- καθορισµός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνο-
κατοικηµένων περιοχών, καθώς και δικτύων, που, αναλό-
γως των αναγκών της αγοράς, εξοπλίζονται µε δηµο-
σίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης, σύµφωνα
προς το άρθρο 4 παράγραφος 1,

- καθορισµός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνο-
κατοικηµένων περιοχών, καθώς και δικτύων, που, αναλό-
γως των αναγκών της αγοράς, εξοπλίζονται µε σηµεία

ανεφοδιασµού µε CNG, σύµφωνα προς το άρθρο 6 πα-
ράγραφος 4.γ του παρόντος νόµου,

- αξιολόγηση της ανάγκης εγκατάστασης σηµείων α-
νεφοδιασµού µε LNG σε λιµένες εκτός του κεντρικού δι-
κτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),

- εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σε αερολιµένες
σηµεία ανεφοδιασµού ηλεκτρικού ρεύµατος, προς χρή-
ση από σταθµευµένα αεροσκάφη.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των
διαφόρων µέσων µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών για τα οποία τα διαθέσιµα εναλλακτικά αντί των
ορυκτών καυσίµων είναι περιορισµένα.

3. Οµοίως, στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη, ανα-
λόγως, οι ανάγκες των περιφερειακών και των τοπικών
αρχών, καθώς και εκείνες των ενδιαφερόµενων φορέων. 

4. Δύναται να διενεργείται διαβούλευση, µε άλλα κρά-
τη - µέλη, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός
συντονισµός και η συνοχή των µέτρων που απαιτούνται
για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Μέτρα που λαµβάνονται για τη στήριξη των υποδο-
µών εναλλακτικών καυσίµων πρέπει να είναι σύµφωνα
µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

6. Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, οφείλει να συµµορφώνεται προς την
ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς
το περιβάλλον και την προστασία του κλίµατος.

Άρθρο 4
Εφοδιασµός µε ηλεκτρική ενέργεια για µεταφορές

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 διασφαλίζεται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020 η ύ-
παρξη ικανού αριθµού σηµείων επαναφόρτισης για το
κοινό, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά ο-
χήµατα µπορούν να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε αστι-
κές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικηµένες πε-
ριοχές και, κατά περίπτωση, εντός προκαθορισµένων δι-
κτύων. Ο αριθµός αυτών των σηµείων επαναφόρτισης
προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τον
αριθµό των ηλεκτρικών οχηµάτων που εκτιµάται ότι θα
είναι ταξινοµηµένα έως το τέλος του 2020, καθώς και τις
βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις που εκδίδει η Επιτρο-
πή. 
Επιπλέον, δύνανται να λαµβάνονται υπόψη ειδικές α-

νάγκες που αφορούν στην εγκατάσταση δηµοσίως προ-
σβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης σε σταθµούς δηµό-
σιων µέσων µεταφοράς.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, λαµβάνονται µέτρα που ενθαρρύνουν και δι-
ευκολύνουν την εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης
τα οποία δεν είναι δηµοσίως προσβάσιµα.

3. Τα σηµεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
κανονικής ισχύος, µε εξαίρεση των ασύρµατων ή επαγω-
γικών µονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεω-
θούν από τις 18 Νοεµβρίου 2017, πρέπει να πληρούν
τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτή-
µατος II σηµείο 1.1 και τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας
που ορίζονται κατά περίπτωση στην εθνική νοµοθεσία,
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σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-
2016 κ.υ.α. (Β΄ 1425). Για τους σκοπούς του παρόντος
δεν έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 529/11.1.2000 υ.α. (Β΄
67).

4. Τα σηµεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων υ-
ψηλής ισχύος, µε εξαίρεση των ασύρµατων ή επαγωγι-
κών µονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεω-
θούν από τις 18 Νοεµβρίου 2017, πρέπει να πληρούν
τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτή-
µατος II σηµείο 1.2.

5. Η ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς
σε πλοία και πλωτά µέσα (πλοία, σκάφη κ.ά.), ελλιµενι-
σµένα σε λιµένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσι-
πλοΐας, αξιολογείται εντός του εθνικού πλαισίου πολιτι-
κής της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νό-
µου. Η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθί-
σταται κατά προτεραιότητα σε λιµένες του κεντρικού δι-
κτύου του ΔΕΔ-Μ και σε άλλους λιµένες, έως τις 31 Δε-
κεµβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει ζήτηση και το κό-
στος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, µεταξύ των ο-
ποίων και τα περιβαλλοντικά οφέλη. 

6. Οι εγκαταστάσεις για την από ξηρά παροχή ηλεκτρι-
κής ενέργειας των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες µε-
ταφορές, οι οποίες θα κατασκευαστούν ή θα ανανεω-
θούν από τις 18 Νοεµβρίου 2017, πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος II σηµείο 1.7.

7. Για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων στα
δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης χρησιµο-
ποιούνται, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό,
ευφυή συστήµατα µέτρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο
3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), και σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του εν λόγω νό-
µου. 

8. Όσοι από τους διαχειριστές δηµοσίως προσβάσιµων
σηµείων επαναφόρτισης (Φορείς Εκµετάλλευσης Υπο-
δοµών Φόρτισης Η/Ο), είναι «Επιλέγοντες Πελάτες», ό-
πως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 137 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), είναι ελεύθεροι να αγοράζουν η-
λεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προµηθευτή ηλε-
κτρικής ενέργειας της Ένωσης, που κατέχει άδεια προ-
µήθειας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 134 του
ν. 4001/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, µε
την επιφύλαξη συµφωνίας του προµηθευτή. «Μη Επιλέ-
γοντες Πελάτες» µπορούν να είναι διαχειριστές δηµο-
σίων προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης µε τον προ-
µηθευτή που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011. Οι διαχειριστές σηµείων επαναφόρτισης έ-
χουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες επαναφόρ-
τισης ηλεκτρικών οχηµάτων στους πελάτες βάσει συµ-
βολαίου, µεταξύ άλλων, και εξ ονόµατος και για λογα-
ριασµό παρόχων άλλων υπηρεσιών. 

9. Όλα τα δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτι-
σης παρέχουν τη δυνατότητα επί τούτω (ad hoc) χρέω-
σης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχηµάτων, χωρίς την
υποχρέωση σύναψης συµβολαίου µε τον οικείο προµη-
θευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5
Εφοδιασµός µε υδρογόνο για οδικές µεταφορές

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 δύνανται να περιλαµβάνονται και να καθορίζο-

νται δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία ανεφοδιασµού µε υ-
δρογόνο. Στην περίπτωση αυτή, έως τις 31 Δεκεµβρίου
2025 πρέπει να είναι διαθέσιµος ικανός αριθµός τέτοιων
σηµείων ανεφοδιασµού, προκειµένου να διασφαλίζεται
η κυκλοφορία µηχανοκίνητων οχηµάτων που κινούνται
µε υδρογόνο, συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων κυ-
ψελών καυσίµων, εντός προκαθορισµένων δικτύων, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των διασυνοριακών συνδέσεων
όπου ενδείκνυται.

2. Τα δηµοσίως προσβάσιµα σηµεία ανεφοδιασµού µε
υδρογόνο που θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις
18 Νοεµβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προ-
διαγραφές του Παραρτήµατος II σηµείο 2.

Άρθρο 6
Εφοδιασµός µε φυσικό αέριο για τις µεταφορές

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθµός ση-
µείων ανεφοδιασµού µε LNG σε θαλάσσιους λιµένες
προκειµένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλω-
τών µέσων (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας
ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, που κινούνται µε LNG
σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δε-
κεµβρίου 2025. Όπου απαιτείται, αναπτύσσεται συνερ-
γασία µε γειτονικά κράτη - µέλη για την εξασφάλιση ε-
παρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθµός ση-
µείων ανεφοδιασµού µε LNG σε εσωτερικούς λιµένες
προκειµένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλω-
τών µέσων (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας
ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας που κινούνται µε LNG
σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δε-
κεµβρίου 2030. Όπου απαιτείται, αναπτύσσεται συνερ-
γασία µε γειτονικά κράτη-µέλη για την εξασφάλιση ε-
παρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

3. Για την παροχή πρόσβασης στα σηµεία ανεφοδια-
σµού µε LNG που αναφέρονται παραπάνω στις παραγρά-
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται επίσης
υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

4. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 διασφαλίζεται:
α) ότι υπάρχει ικανός αριθµός σηµείων ανεφοδιασµού

µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG) για το κοινό, έως
τις 31 Δεκεµβρίου 2025, τουλάχιστον στο υφιστάµενο
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειµένου να εξασφαλίζεται
ότι τα βαρέα επαγγελµατικά µηχανοκίνητα οχήµατα που
λειτουργούν µε LNG µπορούν να κυκλοφορούν παντού,
εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση και το κόστος δεν είναι
δυσανάλογο προς τα οφέλη, συµπεριλαµβανοµένων των
περιβαλλοντικών οφελών, 
β) επαρκές σύστηµα διανοµής και τροφοδοσίας LNG,

συµπεριλαµβανοµένων και εγκαταστάσεων φόρτωσης
βυτιοφόρων οχηµάτων που προµηθεύουν τα σηµεία ανε-
φοδιασµού των παραγράφων 1, 2 και 4.α του παρόντος
άρθρου. Κατά παρέκκλιση δύναται να σχηµατίζονται συ-
µπράξεις µε γειτονικά κράτη – µέλη, µε σκοπό την υλο-
ποίηση της παρούσας απαίτησης, οι οποίες εντάσσονται
στις υποχρεώσεις υποβολής σχετικών εκθέσεων του πα-
ρόντος νόµου,
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γ) ότι έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020 υπάρχει ικανός α-
ριθµός σηµείων ανεφοδιασµού µε CNG για το κοινό προ-
κειµένου να εξασφαλιστεί ότι, κατ' εφαρµογή της έκτης
περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα µηχα-
νοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν CNG µπορούν να
κυκλοφορήσουν σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες
πυκνοκατοικηµένες περιοχές,
δ) ότι έως τις 31 Δεκεµβρίου 2025 υπάρχει ικανός α-

ριθµός σηµείων ανεφοδιασµού µε CNG για το κοινό,
τουλάχιστον στο υφιστάµενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ,
προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελµα-
τικά µηχανοκίνητα οχήµατα που λειτουργούν µε CNG
µπορούν να κυκλοφορούν παντού,
ε) ότι τα σηµεία ανεφοδιασµού µηχανοκίνητων οχηµά-

των µε CNG τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν
από τις 18 Νοεµβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές του Παραρτήµατος II σηµείο 3.4. του
άρθρου 9.

Άρθρο 7
Ενηµέρωση των χρηστών

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), τα Υ-
πουργεία Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, διασφαλίζουν ότι διατίθενται σχετικές, συ-
νεπείς και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα µηχανο-
κίνητα οχήµατα τα οποία τροφοδοτούνται συστηµατικά
µε µεµονωµένα καύσιµα που διατίθενται στην αγορά ή α-
νεφοδιάζονται σε σηµεία ανεφοδιασµού. Οι πληροφο-
ρίες αυτές πρέπει να περιέχονται στα εγχειρίδια των µη-
χανοκίνητων οχηµάτων, στα σηµεία ανεφοδιασµού και ε-
παναφόρτισης, στα µηχανοκίνητα οχήµατα και σε αντι-
προσωπείες µηχανοκίνητων οχηµάτων στην επικράτεια.
Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα µηχανοκίνητα οχήµατα
και τα εγχειρίδια µηχανοκίνητων οχηµάτων που διατίθε-
νται στην αγορά µετά από τις 18 Νοεµβρίου 2016.

2. Η παροχή πληροφοριών της παραγράφου 1 βασίζε-
ται στις διατάξεις επισήµανσης (πιστοποίησης) που αφο-
ρούν στη συµµόρφωση των καυσίµων µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ή/και τα εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανι-
σµού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τα οποία καθορίζουν
τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίµων. Όταν τα πρό-
τυπα αυτά αναφέρονται σε γραφική µορφή, περιλαµβα-
νοµένου χρωµατικού κώδικα σχήµατα, η γραφική µορφή
πρέπει να είναι απλή, εύκολα κατανοητή και ευδιάκριτη:
α) στις αντίστοιχες αντλίες και στα ακροφύσιά τους,

σε όλα τα σηµεία ανεφοδιασµού, από την ηµεροµηνία
που τα καύσιµα τίθενται στην αγορά,
β) επάνω ή πολύ κοντά σε όλα τα καπάκια δεξαµενών

καυσίµων όλων των µηχανοκίνητων οχηµάτων που είναι
συµβατά και συνιστάται η χρήση τους µε τα εν λόγω
καύσιµα, καθώς και στα εγχειρίδια των µηχανοκίνητων
οχηµάτων, όταν τα εν λόγω µηχανοκίνητα οχήµατα τίθε-
νται στην αγορά µετά τις 18 Νοεµβρίου 2016.

3. Ειδικότερα, για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, ε-
φόσον απαιτείται η αναγραφή των τιµών τους στα πρα-
τήρια, αναγράφεται ενηµερωτικά και η σύγκριση των
σχετικών τιµών τους, αναγόµενες στην ίδια µετρική µο-
νάδα. Η αναγραφή αυτής της πληροφορίας δεν πρέπει

να παραπλανά και να δηµιουργεί σύγχυση στον χρήστη. 
4. Εάν αναπροσαρµόζονται οι διατάξεις επισήµανσης

των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων ή εθνικών προ-
τύπων του Εθνικού Οργανισµού Τυποποίησης
(ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), σε περίπτωση που εκδίδονται εκτελεστι-
κές πράξεις σχετικά µε την επισήµανση ή αναπτύσσο-
νται νέα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα του Εθνικού Ορ-
γανισµού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) για εναλλακτικά
καύσιµα, δύνανται οι αντίστοιχες απαιτήσεις επισήµαν-
σης να εφαρµόζονται σε όλα τα σηµεία ανεφοδιασµού
και επαναφόρτισης και στα µηχανοκίνητα οχήµατα που
ταξινοµούνται στην επικράτεια εικοσιτέσσερις (24) µή-
νες µετά την αντίστοιχη επικαιροποίηση ή έκδοσή τους.

5. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµα τα δεδοµένα
της γεωγραφικής τοποθεσίας των δηµοσίως προσβάσι-
µων σηµείων ανεφοδιασµού και επαναφόρτισης µε ε-
ναλλακτικά καύσιµα του παρόντος Κεφαλαίου, διατίθε-
νται δηµόσια και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρή-
στες. Όσον αφορά τα δεδοµένα για τα σηµεία επανα-
φόρτισης, στην περίπτωση που είναι διαθέσιµα, δύνα-
νται να περιλαµβάνουν πληροφορίες ως προς την τρέ-
χουσα αλλά και προηγούµενων περιόδων προσβασιµό-
τητα, καθώς και για την επαναφόρτιση σε τρέχοντα χρό-
νο.

Άρθρο 8
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υποβάλει
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του ε-
θνικού πλαισίου πολιτικής έως τις 18 Νοεµβρίου 2019
και ανά τριετία στη συνέχεια, η οποία συντάσσεται σε
συνεργασία µε τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνονται οι πληροφο-
ρίες που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι και, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης
των εθνικών σκοπών και στόχων που αναφέρονται στο
εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παραγράφου 1 του άρθρου
3.
Με τον παρόντα νόµο θεσπίζεται το εθνικό πλαίσιο πο-

λιτικής του άρθρου 3, ενώ µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, Τουρισµού, Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται και ε-
ξειδικεύονται οι απαιτούµενες λεπτοµέρειες εφαρµογής
και τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω εθνικού πλαισί-
ου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδοµών ε-
ναλλακτικών καυσίµων στον τοµέα των µεταφορών και
για την υλοποίηση των σχετικών υποδοµών. 

Άρθρο 9

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ , τα οποία έχουν ως εξής:

4



5



6



7



8



9



Άρθρο 10
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 114

του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4233/2014
(Α΄ 22), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. (α)Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ε-
νέργειας» περιλαµβάνει τα αµιγή ή µικτά πρατήρια υ-
γρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου,
υγροποιηµένου (LNG) και συµπιεσµένου/πεπιεσµένου
(CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών. Τα πρατή-
ρια αυτά µπορεί να διαθέτουν σε διερχόµενα τροχοφόρα
οχήµατα, πλέον των παραπάνω καυσίµων, αυτούσια βιο-
καύσιµο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ε-
νέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς
τύπους καυσίµων, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2
της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερι-
κών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Τουρισµού και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ε-
γκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλε-
κτροκίνητων οχηµάτων (σηµεία επαναφόρτισης), στα υ-
φιστάµενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυ-
σίµων και Ενέργειας», στους υφιστάµενους ή υπό αδειο-
δότηση χώρους στάσης και στάθµευσης εντός λιµενικής
ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιµένων (µαρίνες), στους
υφιστάµενους ή υπό αδειοδότηση στεγασµένους και υ-
παίθριους σταθµούς αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), στα υφιστάµενα ή υπό
αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυ-
τοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ. 78/1988,  στα υφιστάµενα ή υπό
αδειοδότηση δηµόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε δηµοσίως
προσβάσιµα σηµεία επαναφόρτισης κατά µήκος του α-
στικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώ-
ρους στάθµευσης δηµόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς
επίσης και σε τερµατικούς σταθµούς ή σε σταθµούς µε-
τεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς επιβατών. Οι τε-
χνικές προδιαγραφές των σηµείων επαναφόρτισης πλη-
ρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ
της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

(γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθο-
ρίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδια-
γραφές για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (ση-
µεία ανεφοδιασµού) καυσίµων σε τροχοφόρα οχήµατα,
για κάθε κατηγορία εναλλακτικών καυσίµων,εκτός ηλε-
κτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδη-
γίας, στα υφιστάµενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Πα-
ροχής Καυσίµων και Ενέργειας». Οι τεχνικές προδιαγρα-
φές των σηµείων ανεφοδιασµού πληρούν κατ’ ελάχιστον
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Ο-
δηγίας.»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) 

1. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ξηράς και Σηµεία
Ανεφοδιασµού Καυσίµων, για πλωτά µέσα, καθώς και
σταθµοί αυτοκινήτων εντός λιµενικής ζώνης και τουρι-
στικών λιµένων (µαρίνες)».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Τουρισµού, Υποδοµών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κα-
θορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λει-
τουργίας, εντός της λιµενικής ζώνης και σε τουριστικούς
λιµένες (µαρίνες): 
α) χώρων στάσης και στάθµευσης αυτοκινήτων και 
β) πρατηρίων (σηµείων ανεφοδιασµού) υγρών καυσί-

µων, υγραερίου και φυσικού αερίου (LNG), υπό οποιον-
δήποτε συνδυασµό αυτών, καθώς και από ξηράς παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας, για την αποκλειστική διάθεση
καυσίµων σε πλωτά µέσα (πλοία, σκάφη κ.τ.λ.).
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι οι Υπηρεσίες Με-
ταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτή-
των των Περιφερειών της Χώρας.» 

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) 

Ρυθµίσεις προώθησης των σχετικών µε 
τα εναλλακτικά καύσιµα δραστηριοτήτων

των συνεργείων οχηµάτων

Στο άρθρο 9 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) προστίθενται
νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαί-
δευσης, το περιεχόµενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική
δοµή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την επέκταση του αντικειµένου της άδειας ά-
σκησης επαγγέλµατος και της βεβαίωσης έναρξης άσκη-
σης επαγγέλµατος των τεχνιτών αερίων καυσίµων του
π.δ. 66/2010 (Α΄ 117), προκειµένου οι εν λόγω τεχνίτες
να δύνανται να αναλαµβάνουν και την τοποθέτηση, συ-
ντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και
λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε υγροποιηµένο
φυσικό αέριο (LNG). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας
και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο µηχανολογικός
εξοπλισµός, ο αριθµός και το είδος των εγκατεστηµένων
µηχανηµάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτ-
νιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την επέκταση του
αντικειµένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βε-
βαίωσης νόµιµης λειτουργίας του συνεργείου αερίων
καυσίµων της υπ’ αριθµ. Οικ. 41871/3068/31.8.2010 υ.α.
(Β΄ 1519), προκειµένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνα-
νται να αναλαµβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και συ-
ντηρήσεις εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας
κινητήρων αυτοκινήτων µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο
(LNG).
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαί-
δευσης, το περιεχόµενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική
δοµή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την επέκταση του αντικειµένου της άδειας ά-
σκησης επαγγέλµατος και της βεβαίωσης έναρξης άσκη-
σης επαγγέλµατος των τεχνιτών που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ (µηχανοτεχνίτης) και β΄ (ηλεκτροτεχνί-
της) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περιπτώσεις α΄ (δι-
πλωµατούχος µηχανικός αυτοκινήτων) και β΄ (τεχνολό-
γος µηχανικός αυτοκινήτων) της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 1575/1985, προκειµένου οι τεχνίτες των παραγρά-
φων αυτών να δύνανται να αναλαµβάνουν τη συντήρηση
και επισκευή ηλεκτρικών οχηµάτων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας
και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο µηχανολογικός
εξοπλισµός, ο αριθµός και το είδος των εγκατεστηµένων
µηχανηµάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτ-
νιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια, για την επέκταση του αντικειµέ-
νου εργασιών των συνεργείων των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειµένου τα εν λό-
γω συνεργεία να δύνανται να αναλαµβάνουν επισκευές
και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχηµάτων. 

7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία
για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης ε-
παγγέλµατος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυ-
τοκινήτων που κινούνται µε υδρογόνο, βιοκαύσιµα και
συνθετικά και παραφινικά καύσιµα, όπως αυτά αναφέρο-
νται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-

ταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας
και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο µηχανολογικός
εξοπλισµός, ο αριθµός και το είδος των εγκατεστηµένων
µηχανηµάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτ-
νιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 78/1988, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την έκδοση βεβαίωσης νόµιµης λει-
τουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκι-
νήτων που κινούνται µε υδρογόνο, βιοκαύσιµα και συν-
θετικά και παραφινικά καύσιµα, όπως αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 13

Οι παραχωρήσεις της χρήσης χώρων της Ζώνης Λιµέ-
να για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου
διέπονται και διενεργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285),  όπως ισχύουν.
Για την αδειοδότηση της εκτέλεση έργων στο πλαίσιο α-
νάπτυξης υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων σε ζώνες
λιµένων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόµων
2971/2001 (Α΄ 285) και 4150/2013 (Α΄ 102), όπως ισχύ-
ουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 
ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 14
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης

πρατηρίου υγρών καυσίµων

Το άρθρο 17 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο
17 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υ-
γρών καυσίµων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή
στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα σε
αυτήν, τα εξής:
α) Αίτηση φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στην περί-

πτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση
µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υ-
ποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε τέσσε-

ρα (4) αντίγραφα, υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο µη-
χανικό, σε κλίµακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς
πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) µέτρων α-
πό τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγµένες
του οποίου θα είναι εξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο
(ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραµµα σηµειώνονται το οικόπεδο
ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών
του, η οικοδοµική γραµµή και η ρυµοτοµική γραµµή µόνο
για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραµµή δόµησης και
το όριο απαλλοτρίωσης µόνο για το γήπεδο, η θέση του
κτιρίου, των δεξαµενών, των αντλιών καυσίµων των εξα-
ερώσεων των δεξαµενών, τα πλάτη των οδών (πεζοδρο-
µίων, οδοστρωµάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς
και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας µπροστά
από το πρατήριο. Σηµειώνονται επίσης, τα είδη των γει-
τονικών κτισµάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχεί-
ων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Επί του τοπογρα-
φικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολο-
γικοί χώροι, το περίγραµµα των οποίων απέχει απόστα-
ση µικρότερη των 100 µ. από το ιδρυόµενο πρατήριο υ-
γρών καυσίµων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιο-
λογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα α-
κίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθε-
τούνται εντός ακτίνας εκατό (100) µέτρων. Η χορήγηση
άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων δύναται να
επιτραπεί και σε απόσταση µικρότερη των εκατό (100)
µέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έ-
γκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύµφωνα µε το

άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: 
γα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων και δεν καταδικάστηκε
πρωτόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183), όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του οι-
κοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών
καυσίµων. 
γβ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-

πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικά-

στηκε τελεσίδικα και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσω-
πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για
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νοθεία καυσίµων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα
και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε
πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεµπορία καυ-
σίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/
2013 (Α΄183), όπως ισχύει,

ii) το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα χρήσης και εκ-
µετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση
πρατηρίου υγρών καυσίµων. 
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

του µελετητή της εγκατάστασης µηχανικού, µε το εξής
περιεχόµενο: 

«i)  Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατή-
ριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται
η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.

ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ.
1224/1981 ή του β.δ. 465/1970 (κατά περίπτωση), όπως ι-
σχύουν. 

iii) Για τη µελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλι-
σµό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών
καυσίµων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών
εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισµών και προτύπων. 

iv) Έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία για τη συ-
ντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν του πρατηρί-
ου, η υπ’ αριθµ. πρωτ [αριθµός] αίτηση, η οποία πληροί ό-
λες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότµη-
σης - υποβιβασµού της στάθµης του πεζοδροµίου ή κυ-
κλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).»
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε)  Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδε-

σης ή απότµησης πεζοδροµίου κατά περίπτωση, σε τέσ-
σερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίµακας ανάλογα µε
την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση
των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γη-
πέδου του πρατηρίου, συµπεριλαµβανοµένων των δεξα-
µενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου µε την οδό ή
τις οδούς. Στο σχέδιο αυτό σηµειώνονται επίσης τα υψό-
µετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σηµεία του πρα-
τηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασµού των οχηµά-
των, οι τροχιές των οχηµάτων και η ζώνη κίνησής τους
για όλο το µήκος της πορείας τους εντός της κύριας έ-
κτασης του πρατηρίου.
στ) Σχέδιο ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστά-

σεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίµακα
ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο α-
πεικονίζονται σχεδιαστικά µε διακριτό τρόπο, ώστε να
διαπιστωθεί η αρµονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρο-
νη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο
ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσµένου αέρα, σωληνώσε-
ων παροχής καυσίµου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξα-
µενών, σύστηµα ανάκτησης ατµών βενζίνης, ηλεκτρολο-
γικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύµατα, ασθενή
ρεύµατα, φωτισµός, γειώσεις), σχέδιο κατανοµής ζωνών
αντιεκρηκτικότητας.
ζ)  Σχέδια λεπτοµερειών, συνοδευόµενα από φάκελο

αναλυτικής τεκµηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών
κατασκευής του εξοπλισµού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα
σε κλίµακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι
(1:20). Ειδικά, τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
ζα) Κάτοψη – Τοµή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων

κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόµη-
σης. 
ζβ) Υπόγεια δεξαµενή υγρών καυσίµων. Το σχέδιο πε-

ριλαµβάνει διαστάσεις της δεξαµενής, τρόπο τοποθέτη-
σης µε όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ε-
λεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαµενές δι-
πλού τοιχώµατος ή δεξαµενές απλές σε λεκάνη µε γεω-
ύφασµα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλισµέ-
νου σκυροδέµατος, εξαρτήµατα και σωληνώσεις που
συνδέονται µε τη δεξαµενή, εξαρτήµατα και συσκευές
προστασίας έναντι διαρροών καυσίµου, καθώς και τα υ-
λικά πλήρωσης ή τον τρόπο συµπύκνωσης του περιβάλ-
λοντος της δεξαµενής εδάφους.
ζγ) Υπέργεια δεξαµενή φωτιστικού πετρελαίου ή πε-

τρελαίου θέρµανσης. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστά-
σεις της δεξαµενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις
σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί
βάθρου ή για δεξαµενή µε ενσωµατωµένες βάσεις, εξαρ-
τήµατα και σωληνώσεις που συνδέονται µε τη δεξαµενή
καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
ζδ) Διασυνδέσεις των αντλιών – διανοµέων και των ο-

γκοµετρητών. 
ζε) Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαµενή. Το

σχέδιο περιλαµβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και τον
τρόπο κατασκευής και τη µέθοδο διάθεσης των αποβλή-
των. Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου
πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολα-
σποσυλλέκτη του πλυντηρίου.
ζστ) Ανυψωτικά µηχανήµατα. Το σχέδιο περιλαµβάνει

διαστάσεις των µηχανηµάτων, τον τρόπο έδρασης και η-
λεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συµµόρφω-
ση µε τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανο-
νισµούς και διατάξεις περί ανυψωτικών µηχανηµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
ζζ) Αυτόµατα µηχανήµατα πλύσης. Το σχέδιο περιλαµ-

βάνει διαστάσεις των µηχανηµάτων, τρόπο έδρασης και
υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
ζη) Αεροσυµπιεστής. Το σχέδιο περιλαµβάνει τις δια-

στάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική
και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. Στο φάκελο της Τεχνι-
κής Τεκµηρίωσης του αεροσυµπιεστή πρέπει να περιλαµ-
βάνονται οι προβλεπόµενες εγκρίσεις και τα πιστοποιη-
τικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την
Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση.
ζθ) Κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυ-

σίµων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαµβάνει τη θέ-
ση της κεντρικής κονσόλας, σχηµατική διάταξη του όλου
συστήµατος µε τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρό-
πο µεταφοράς των δεδοµένων (modem).
η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο

µηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) α-
ντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε
την όλη δοµή της εγκατάστασης, τις επί µέρους εγκατα-
στάσεις, τη µελέτη κατανοµής ζωνών αντιεκρηκτικότη-
τας, τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό που εγκαθίστα-
ται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης
και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά
πρότυπα και οι κανονισµοί, βάση των οποίων µελετήθη-
καν και εγκαταστάθηκαν. 
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θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2036).
ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατα-

τίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατα-
τίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή
διανοµέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστο-
µίων. 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση των
δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Εφόσον πληρού-
νται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Εφόσον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν
χορηγεί την αιτούµενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών
καυσίµων και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνω-
στοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κά-
θε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλό-
µενα δικαιολογητικά. 
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγ-

γραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδί-
δεται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων η-
µερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περί-
πτωση που το διάστηµα των τριάντα (30) εργασίµων ηµε-
ρών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να ε-
γκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θε-
ωρείται ότι έχει νοµίµως ιδρύσει την επιχείρηση του
πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Επίσης,
ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπη-
ρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από
την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

3.  Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και
πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του ισχύ-
ουν οι σχετικές κείµενες διατάξεις.

4.  Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υ-
πογεγραµµένα από τον αρµόδιο µηχανικό και φέρουν υ-
πόµνηµα µε τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και
του µελετητή καθώς και υπόµνηµα µε τις τεχνικές λε-
πτοµέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές
εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή.

5. Η άδεια ίδρυσης µε πλήρη σειρά των εγκεκριµένων
σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρµόδια για
τη χορήγηση της άδειας δόµησης οικεία Υπηρεσία Δόµη-
σης και στην αρµόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της ο-
δού ή των οδών έµπροσθεν του ιδρυόµενου πρατηρίου
υγρών καυσίµων. 

6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και
µπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόµη, εφόσον υπο-
βληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας σχετική αίτηση συ-
νοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
µηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατα-
σκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί
πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστηµα τριών (3) µη-

νών ακόµη, µετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρω-
ση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης
που υποβάλλεται εκπρόθεσµα θεωρείται ως νέα αίτηση
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτω-
ση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευ-
όµενη από τα δικαιολογητικά α΄, γ΄, δ΄ και ι΄ της παρα-
γράρου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κα-
τέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση
της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρα-
τείνεται για το διάστηµα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανω-
τέρας βίας.»

Άρθρο 15
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 

πρατηρίου υγρών καυσίµων

Το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο
18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρί-
ου υγρών καυσίµων, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα
αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης
αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή
επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν:
α) Αίτηση φυσικού ή νοµικού προσώπου, στο οποίο έ-

χει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσί-
µων. 
β) Έγκριση απότµησης-υποβιβασµού στάθµης πεζο-

δροµίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά περί-
πτωση, από την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού ή
των οδών έµπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνο-
δευόµενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριµένη από-
τµηση του πεζοδροµίου για την είσοδο – έξοδο των οχη-
µάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή
η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγεί-

ται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
δ) Άδεια δόµησης.
ε) Ογκοµετρικός πίνακας από διαπιστευµένο φορέα ο-

γκοµέτρησης για κάθε δεξαµενή καυσίµων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην κ.υ.α. Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), όπως
ισχύει.
στ) Αριθµοί µητρώου των δεξαµενών, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της κ.υ.α. Φ2-
1617/2010 (Β΄1980), όπως ισχύει.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήµα-

τος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανι-
κού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 40534/
4859/2013 (Β΄2041), όπως ισχύει, που υποβάλλονται ε-
ντός διαστήµατος τριάντα (30) εργασίµων ηµερών µετά
την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που
δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, η εκ-
δοθείσα άδεια αφαιρείται.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
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η) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των α-
ντλιών, των διανοµέων, των βυθοµετρικών βεργών κα-
θώς και του λοιπού εξοπλισµού, όπου απαιτείται από τη
µελέτη.
θ) Πιστοποιητικό των µεταλλικών ή και πλαστικών δε-

ξαµενών καυσίµων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών
µηχανηµάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη και τις ισχύουσες
διατάξεις.
ι) Βεβαίωση εταιρίας ύδρευσης- αποχέτευσης, στην

περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της
εταιρίας ύδρευσης-αποχέτευσης και στον χώρο του πρα-
τηρίου υπάρχει πλυντήριο.
ια) Αποδεικτικό πληρωµής του ανταποδοτικού τέλους

για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 κ.υ.α. (Β΄ 218),
όπως ισχύει.
ιβ) Πιστοποιητικό της γεωµεµβράνης, στην περίπτωση

χρήσης τέτοιας, που να τεκµηριώνει την ανθεκτικότητά
της σε πετρελαιοειδή.
ιγ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύ-

θυνων κατά το νόµο µηχανικών που επέβλεψαν την ε-
κτέλεση των µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτι-
ριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δη-
λώνονται τα εξής: 

«i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πλη-
ρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του
π.δ. 1224/1981 ή του β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, ό-
πως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκµαίρεται η συµ-
µόρφωση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του
πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και
ευρωπαϊκών κανονισµών και προτύπων, αντίγραφα των
οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου,
συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. 

iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατη-
ρίου έγινε σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, την µε-
λέτη κατανοµής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές
εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδει-
ας δόµησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυ-
πα και κανονισµούς.

iv) Όλοι οι εµπλεκόµενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί,
που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρί-
ου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία, σύµφωνα µε τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά
πρότυπα, τις απαιτούµενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγε-
λίας ασκήσεως επαγγέλµατος.»
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύ-

νου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, που διαθέ-
τει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλµατος υπευθύ-
νου λειτουργίας.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων

ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση και έ-
λεγχο των ανωτέρω υποβαλλόµενων δικαιολογητικών
της παραγραφου 1, µε σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέ-
χουν οι νόµιµες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφό-
σον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέ-
σεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφό-
σον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει
την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενηµερώνει εγγρά-
φως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του κα-
θενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Στην περί-
πτωση που µετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίµων η-
µερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιο-
λογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστή-
µατος δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστη-
µα των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, παρέλθει, χωρίς
η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το
αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως
λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κα-
νένα πρόσθετο περιορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµε-
νος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης,
δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδο-
τούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, στο οποίο έχει χο-
ρηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας, µεταβιβάζεται ή εκµισθώνεται ή µε οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκµετάλλευσή του
σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), η άδεια λειτουρ-
γίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της
σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, µαζί µε την
αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των δικαιολογητι-
κών της παραγράφου 1, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται

παράβολο τριάντα (30) ευρώ Επιπρόσθετα κατατίθεται
παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανο-
µέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστοµίων. 
β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύµφωνα µε το άρ-

θρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: 
βα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων και δεν καταδικάστηκε
πρωτόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του οι-
κοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών
καυσίµων,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύµφωνες
µε τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόµησης και ουδε-
µία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατη-
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ρίου και στη χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων. 
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-

πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς
συνυπεύθυνο το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για
νοθεία καυσίµων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος
και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το
νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεµπορία καυ-
σίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/
2013, όπως ισχύει,

ii) το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα χρήσης και εκ-
µετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουρ-
γία πρατηρίου υγρών καυσίµων,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύµφωνες
µε τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόµησης και ουδε-
µία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατη-
ρίου και στη χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων. 

4. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης
γίνονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκεκριµένα
σχέδια ή όταν µετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας
απαιτείται µεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της ε-
γκατάστασης του πρατηρίου, ή γίνεται επέκταση µε ε-
γκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του πα-
ρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν
για έγκριση τα νέα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαι-
ολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγρα-
φής των µεταβολών. Η έγκριση των αιτούµενων µεταβο-
λών από την αρµόδια αρχή πρέπει να λαµβάνει χώρα ε-
ντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούµενων µεταβολών, χο-

ρηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση,
πρατηρίου υγρών καυσίµων, η οποία συµπεριλαµβάνει το
σύνολο των νόµιµων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, ε-
φόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιο-
λογητικά της παραγράρου 1. Στην υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 1 εδάφιο ιγ΄ δηλώνεται συµφωνία µε τους
όρους της έγκρισης µεταβολών και όχι της άδειας ίδρυ-
σης. 
Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας

πρατηρίου λόγω εγκατάστασης του συστήµατος εισρο-
ών-εκροών, ο έλεγχος περιλαµβάνει µόνο τα δικαιολο-
γητικά και σχεδιαγράµµατα, που µεταβάλλονται λόγω
τοποθέτησης του συστήµατος εισροών-εκροών. 

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου,
είτε γιατί εν τω µεταξύ δηµιουργήθηκαν δυσµενείς κυ-
κλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφορο-
ποίηση της στάθµης της οδού, κατασκευή κόµβου σε
µικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν αντικειµε-
νική αδυναµία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, αποµείω-
ση του εµβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των αναφεροµέ-
νων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 185 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), δύναται η αδειοδοτούσα αρχή να
απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέχιση της
λειτουργίας του πρατηρίου, µε ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφασή της.

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, µπορεί εάν δια-
πιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί
προσωρινά, µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή

οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της αρχής
που τη χορήγησε.

7. Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρµόδια Υ-
πηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στο τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα, στην οικεία Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία, στην τοπική Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
και στην αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το µητρώο του συ-
στήµατος εισροών-εκροών της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές
πράξεις δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

8. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτο-
χος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια
υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση
της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται
νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενηµέρωση του φα-
κέλου του πρατηρίου µε το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγ-
χος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή πε-
ριορίζεται στο νέο υποβαλλόµενο δικαιολογητικό και µό-
νο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρα-
τήριο χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστο-
ποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαι-
ρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκατα-
στάσεις του πρατηρίου.

9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά
άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της ά-
δειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοι-
κητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατά-
ξεις και αφορούν εξοπλισµό ή τµήµατα αυτού, που χρη-
σιµοποιούνται στο πρατήριο καυσίµων.»

Άρθρο 16
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας

πρατηρίου υγρών καυσίµων

Το άρθρο 19 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο
20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκ-
µετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια
λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνοµα του νέου δι-
καιούχου, µε την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητι-
κών:
α)  Αίτηση φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στην περί-

πτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση
µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υ-
ποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύµφωνα µε το

άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: 
β1) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων και δεν καταδικάστηκε
πρωτόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,

ii) έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του
πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύµφωνες
µε τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν την άδεια λειτουργίας και ουδεµία αλλαγή έχει γίνει
στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα
των δεξαµενών. 

15



β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-
πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-
λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς
συνυπεύθυνο το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για
νοθεία καυσίµων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος
και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το
νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεµπορία καυ-
σίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/
2013, όπως ισχύει,

ii) το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα χρήσης και εκ-
µετάλλευσης του πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύµφωνες µε
τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν
την άδεια λειτουργίας και ουδεµία αλλαγή έχει γίνει στις
εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των
δεξαµενών. 
γ)  Παράβολα. Για τη µεταβίβαση της άδειας λειτουρ-

γίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρό-
σθετα κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε
αντλία ή διανοµέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των
επιστοµίων. 
δ)  Αριθµοί µητρώου των δεξαµενών, σύµφωνα µε την

παρ. 9 του άρθρου 5 της κ.υ.α. Φ2-1617/2010 (Β΄1980),
καθώς και την αντιστοίχιση αυτών µε τους υφιστάµε-
νους αριθµούς µητρώου των δεξαµενών του κατόχου
της άδειας λειτουργίας.
ε) Αποδεικτικό πληρωµής του ανταποδοτικού τέλος

σύµφωνα µε το εδάφιο κ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του
παρόντος.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήµα-

τος εισροών-εκροών και του µηχανικού σύµφωνα µε το
εδάφιο ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
46537/2013 κ.υ.α. (Β΄ 2036).
η) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύ-

νου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο
που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγ-
γέλµατος υπευθύνου λειτουργίας.
Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην

αίτηση µεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητι-
κών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογη-
τικών από τον φάκελο του πρατηρίου:

i) Υφιστάµενη Άδεια λειτουργίας. 
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκοµετρικό πίνακα των δεξαµενών. 
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασί-

µων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση
και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόµε-
νων από τον αιτούντα και µη). 

Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα
από την αδειοδοτούσα αρχή, πρέπει να είναι σε ισχύ. Ε-
πιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεµεί αφαίρεση της άδει-
ας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρµογή οποιασδή-
ποτε µορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί
από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε
αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή. 
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋ-

ποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη µεταβίβαση
του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήµατος, ενηµε-
ρώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του κα-
θενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω
έγγραφη ενηµέρωση κοινοποιείται και στην αρµόδια υ-
πηρεσία που τηρεί το µητρώο του συστήµατος εισροών-
εκροών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων. 
Στην περίπτωση που µετά τον έλεγχο του φακέλου

των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει
ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί ά-
δεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που
µετά το πέρας των δεκαπέντε(15) εργασίµων ηµερών, α-
παιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών,
η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε
(5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβο-
λής. Στην περίπτωση που το διάστηµα των δεκαπέντε
(15) εργασίµων ηµερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτού-
σα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο εν-
διαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως λειτουργήσει
την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο
περιορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση
της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοι-

νοποιείται στον αιτούντα, στην αρµόδια Υπηρεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Α-
στυνοµικό Τµήµα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,
στην τοπική Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία καθώς και
στην αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το µητρώο του συστή-
µατος εισροών-εκροών της Γενικής Γραµµατείας Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις
δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός

διαστήµατος δύο (2) µηνών, ο νέος εκµεταλλευτής οφεί-
λει, να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πι-
στοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυµία του. Αν
δεν το προσκοµίσει, η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουρ-
γίας.

3. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα-
στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα µε την αίτηση για τη
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µεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα όσα ανα-
φέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος.»

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου 

υγραερίου ή µικτού πρατηρίου

Το άρθρο 25 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου ή
µικτού πρατηρίου υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρ-
χή στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυ-
τής τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στην πε-

ρίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση
µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υ-
ποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε τέσσε-

ρα (4) αντίγραφα, υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο µη-
χανικό, σε κλίµακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς
πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) µέτρων α-
πό τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του πρατηρίου ή µι-
κτού πρατηρίου, οι συντεταγµένες στο οποίο θα είναι ε-
ξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχε-
διάγραµµα σηµειώνονται το γήπεδο ή οικόπεδο του πρα-
τηρίου ή του µικτού πρατηρίου, οι διαστάσεις του, η θέση
του µε τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δε-
ξαµενών και των αντλιών και διανοµέων, του σηµείου
πλήρωσης δεξαµενής, καθώς και τα είδη των γειτονικών
κτισµάτων. Ιδιαιτέρως σηµειώνονται οι θέσεις των χαρα-
κτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου ή του µικτού πρα-
τηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού
διαγράµµατος βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί
αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραµµα των οποίων απέχει
απόσταση µικρότερη των 100 µ. από το ιδρυόµενο πρα-
τήριο ή µικτό πρατήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών
αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνο-
νται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που
χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) µέτρων. Η χο-
ρήγηση άδειας ίδρυσης δύναται να επιτραπεί και σε από-
σταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων, υπό την προϋ-
πόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιο-
λογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύµφωνα µε το

άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων, δεν καταδικάστηκε πρω-
τόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 4177/2013,

ii) έχει το νόµιµο δικαίωµα χρησιµοποίησης και εκµε-
τάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση
πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου.
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-

πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικά-

στηκε τελεσίδικα και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσω-
πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για
νοθεία καυσίµων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα

και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε
πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεµπορία καυ-
σίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/
2013 (Α΄183),

ii) το νοµικό πρόσωπο έχει το νόµιµο δικαίωµα χρήσης
και εκµετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ί-
δρυση πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

του µελετητή της εγκατάστασης, µηχανικού, µε το εξής
περιεχόµενο: 

«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατή-
ριο ή το µικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην ο-
ποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες
διατάξεις. 

ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ.
595/1984 και στην περίπτωση των υγρών καυσίµων ισχύ-
ουν τα αναφερόµενα στο π.δ. 1224/1981 ή στο β.δ.
465/1970, κατά περίπτωση.

iii) Για τη µελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλι-
σµό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγραερί-
ου ή µικτό πρατήριο λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των
σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονι-
σµών. 

iv) Έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία για τη συ-
ντήρηση και λειτουργία της οδού ή των οδών έµπροσθεν
του πρατηρίου ή του µικτού πρατηρίου, η υπ’ αριθµ.
πρωτ. [αριθµός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋπο-
θέσεις για χορήγηση έγκρισης απότµησης - υποβιβα-
σµού της στάθµης του πεζοδροµίου ή κυκλοφοριακής
σύνδεσης, κατά περίπτωση.»
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίµακα 1:200,

που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητι-
κών κτισµάτων, καθώς και τη θέση των προς εγκατάστα-
ση συσκευών διανοµής υγραερίου, των αντλιών υγραερί-
ου, της δεξαµενής υγραερίου, του στοµίου πλήρωσής
της, καθώς και τη διαµόρφωση της κυκλοφοριακής σύν-
δεσης ή απότµησης και υποβάθµισης στάθµης πεζοδρο-
µίου µε την ή τις οδούς, καθώς και τη σήµανση των πα-
ραπάνω.
στ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντί-

γραφα σε κατάλληλη κλίµακα, ανάλογα µε το µέγεθος
της εγκατάστασης, συνοδευόµενο από φάκελο των Τε-
χνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις εκτός των κτι-
ρίων του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου εγκαταστάσεις
και στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά µε διακριτό
τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρµονική συνύπαρξή τους
και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκατα-
στάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσµένου
αέρα, σωληνώσεων παροχής υγραερίου (υγρή και αέρια
φάση), σωληνώσεων πλήρωσης δεξαµενών υγραερίου,
δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου
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(ισχυρά ρεύµατα, ασθενή ρεύµατα, φωτισµός και γείω-
ση) καθώς και σχέδιο κατανοµής αντιεκρηκτικών ζωνών
του πρατηρίου.
ζ) Σχέδια λεπτοµερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε

τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίµακα ένα προς πενήντα
(1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισµού:
αα) Κάτοψη – τοµή, που δείχνει όλα τα κτίσµατα του

πρατηρίου ή του µικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστά-
σεις τους καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων,
δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρι-
σµάτων, που απαιτούνται στην άδεια δόµησης.
ββ) Δεξαµενή αποθήκευσης υγραερίου: το σχέδιο πε-

ριλαµβάνει διαστάσεις τη δεξαµενής, τρόπο τοποθέτη-
σης ή τρόπο έδρασης σε βάσεις, µε όλες τις σχετικές
διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση ε-
ντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήµα-
τος, εξαρτήµατα και σωληνώσεις που συνδέονται µε τη
δεξαµενή, εξαρτήµατα και ασφαλιστικές διατάξεις προ-
στασίας έναντι υπερπίεσης ή διαρροών καυσίµου, καθώς
και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συµπύκνωσης του
περιβάλλοντος τη δεξαµενή εδάφους.
γγ) Σχέδια Λεπτοµερειών και Προδιαγραφές για τις ε-

γκαταστάσεις υγρών καυσίµων και τις λοιπές εγκατα-
στάσεις (αεροσυµπιεστής, ανυψωτικά µηχανήµατα, αυ-
τόµατα µηχανήµατα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.),
όπως την περίπτωση των υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 1224/1985 ή στο β.δ. 465/1970.
η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο

µηχανικό, για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται
στοιχεία σχετικά µε την όλη δοµή της εγκατάστασης, τις
επιµέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τα µηχανή-
µατα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους
και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά
και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµοί βάση των οποίων
µελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη µελέτη κατανο-
µής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
θ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α.
46537/2013 (Β΄2036).
ι) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθ-

µού των αντλιών ή διανοµέων καθώς και παράβολο τριά-
ντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανοµέα, πέραν της
πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστοµίων. 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση των
δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Εφόσον πληρού-
νται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Εφόσον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν
χορηγεί την αιτούµενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή µι-
κτού πρατηρίου, και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτού-
ντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, ανα-
λυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγ-

γραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδί-
δεται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων η-
µερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περί-
πτωση που το διάστηµα των τριάντα (30) εργασίµων ηµε-
ρών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να ε-
γκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θε-
ωρείται ότι έχει νοµίµως ιδρύσει την επιχείρηση του

πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Επίσης,
ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπη-
ρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από
την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

3. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υ-
πογεγραµµένα από τον αρµόδιο µηχανικό και φέρουν υ-
πόµνηµα µε τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και
του µελετητή, καθώς και υπόµνηµα µε τις τεχνικές λε-
πτοµέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές
εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή.

4. Η άδεια ίδρυσης µε πλήρη σειρά των εγκεκριµένων
σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρµόδια για
την χορήγηση της άδειας δόµησης οικεία Υπηρεσία Δό-
µησης, και στην αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της
οδού ή των οδών έµπροσθεν του ιδρυόµενου πρατηρίου
ή µικτού πρατηρίου. Επίσης, η άδεια ίδρυσης χωρίς τα
σχέδια που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται και στο οικείο
Αστυνοµικό Τµήµα.

5. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και
µπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόµη, εφόσον υπο-
βληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας σχετική αίτηση συ-
νοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
µηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατα-
σκευής της οικοδοµής ή των εγκαταστάσεων ή της πλα-
τείας του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών ακόµη, µετά τη λήξη
της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση
παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρό-
θεσµα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική
αίτηση, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά α΄ γ΄ δ΄
και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγµένους λόγους ανω-
τέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών
ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου ή µικτού
πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστη-
µα, που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.»

Άρθρο 18
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 
πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου

Το άρθρο 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρί-
ου ή µικτού πρατηρίου, υποβάλλονται στην αρµόδια Υπη-
ρεσία, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης
αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή
επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν:
α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου, στο οποίο

έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.
β)  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότµησης-υ-
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ποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου κατά περίπτωση, από
την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έ-
µπροσθεν του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, Υπηρεσία,
συνοδευόµενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριµένη
κυκλοφοριακή σύνδεση ή απότµηση του πεζοδροµίου
για την είσοδο – έξοδο των οχηµάτων από/προς την οδό
προς/από το υπόψη πρατήριο ή µικτό πρατήριο, εκτελέ-
σθηκε καλώς. 
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγεί-

ται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
δ)  Άδεια δόµησης.
ε)  Ογκοµετρικός πίνακας από διαπιστευµένο φορέα ο-

γκοµέτρησης για κάθε δεξαµενή, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην κ.υ.α. Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), για τα καύσιµα
που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους
αριθµούς µητρώου κάθε δεξαµενής.
στ) Πιστοποιητικά των δεξαµενών καυσίµων, του αερο-

φυλακίου, των ανυψωτικών µηχανηµάτων και των ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τη µελέτη και
τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης, στην

περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της
εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στον χώρο του
πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.
η) Αποδεικτικό πληρωµής του ανταποδοτικού τέλους,

σύµφωνα µε την κ.υ.α. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 (Β΄
218).
θ)  Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύ-

θυνων κατά το νόµο µηχανικών που επέβλεψαν την ε-
κτέλεση των µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτι-
ριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δη-
λώνονται τα εξής: 

«i) Στην περίπτωση πρατηρίου: Τηρήθηκαν όλοι οι όροι
της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 595/1984. Στην περί-
πτωση µικτού πρατηρίου: τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι
προϋποθέσεις του π.δ. 595/1984 και τα τεχνικά στοιχεία
και οι προδιαγραφές του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ.
465/1970, κατά περίπτωση.

ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις
και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκµαίρεται η συµ-
µόρφωση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του
πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και
ευρωπαϊκών κανονισµών και προτύπων, αντίγραφα των
οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου,
συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. 

iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατη-
ρίου ή µικτού πρατηρίου έγινε σύµφωνα µε τα εγκεκρι-
µένα σχέδια, τη µελέτη κατανοµής ζωνών αντιεκρηκτι-
κότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας
ίδρυσης και της άδειας δόµησης, καθώς και τα εθνικά και
ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς. 

iv) Όλοι οι εµπλεκόµενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί,
που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρί-
ου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία σύµφωνα µε τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά
πρότυπα, τις απαιτούµενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγε-
λίας ασκήσεως επαγγέλµατος.»
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει

πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ι)  Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκλη-

ρωµένου συστήµατος εισροών εκροών και του µηχανι-
κού σύµφωνα µε την κ.υ.α. 40534/4859/2013 (Β΄2041),
στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατά-
σταση του συστήµατος εισροών – εκροών για την περί-
πτωση των δεξαµενών και αντλιών-διανοµέων υγρών
καυσίµων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου υποβάλλονται εντός διαστήµατος τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών µετά την έκδοση της άδειας λειτουρ-
γίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του α-
νωτέρω διαστήµατος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ια) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύ-

νου Λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρί-
ου που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλ-
µατος.
ιβ) Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κοινοποιηµένου φο-

ρέα, σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά µε τον
εξοπλισµό υπό πίεση.
ιγ) Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιµασίας, σύµφωνα

µε την κ.υ.α. Δ3/14858/1993 (Α΄477) και την υ.α.
14165/Φ.17.4/373/1993 (Β΄673).
ιδ) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των α-

ντλιών, των διανοµέων, των βυθοµετρικών βεργών κα-
θώς και του λοιπού εξοπλισµού, όπου απαιτείται από τη
µελέτη.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση και έ-
λεγχο των ανωτέρω υποβαλλόµενων δικαιολογητικών
της παραγράφου 1, µε σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέ-
χουν οι νόµιµες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφό-
σον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέ-
σεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφό-
σον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει
τη λειτουργία της δραστηριότητας. Ενηµερώνει εγγρά-
φως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς
λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του κα-
θενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Στην περί-
πτωση που µετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίµων η-
µερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιο-
λογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστή-
µατος δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστη-
µα των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, παρέλθει, χωρίς
η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το
αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως
λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανέ-
να πρόσθετο περιορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος,
στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύνα-
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ται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα
Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο ή µικτό πρατήριο,
στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, µεταβιβάζεται ή εκµισθώ-
νεται ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκ-
µετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, η
άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός
δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυ-
τή, µαζί µε την αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των
δικαιολογητικών της παραγράφου 1, τα εξής δικαιολογη-
τικά:
α) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβο-

λο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανοµέα, πέραν
της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστοµίων. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε το

άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: 
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων και δεν καταδικάστηκε
πρωτόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4177/2013,

ii) έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του
πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύµφωνες
µε τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόµησης και ουδε-
µία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατη-
ρίου και στη χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων. 
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-

πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικά-

στηκε τελεσίδικα και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσω-
πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για
νοθεία καυσίµων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα
και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε
πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεµπορία καυ-
σίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/
2013 (Α΄183),

ii) ότι το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα χρήσης και
εκµετάλλευσης του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύµφωνες
µε τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόµησης και ουδε-
µία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατη-
ρίου ή µικτού πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξα-
µενών καυσίµων. 

4. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης
γίνονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκεκριµένα

σχέδια ή όταν µετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας
απαιτείται µεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της ε-
γκατάστασης του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου ή γίνε-
ται επέκταση µε εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις
διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους
να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική
έκθεση περιγραφής των µεταβολών. Η έγκριση των αι-
τούµενων µεταβολών από την αρµόδια αρχή πρέπει να
λαµβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούµενων µεταβολών χο-

ρηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση,
πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, η οποία συµπεριλαµβάνει
το σύνολο των νόµιµων εγκαταστάσεών του, εφόσον υ-
ποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
της παραγράφου 1. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρα-
γράφου 1 εδάφιο θ΄ δηλώνεται συµφωνία µε τους όρους
της έγκρισης µεταβολών και όχι της άδειας ίδρυσης.

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου
ή µικτού πρατηρίου, είτε γιατί εν τω µεταξύ δηµιουργή-
θηκαν δυσµενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως δια-
πλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθµης της οδού, κατα-
σκευή κόµβου σε µικρή απόσταση) ή για λόγους που συ-
νιστούν αντικειµενική αδυναµία λειτουργίας (όπως κατε-
δάφιση, αποµείωση του εµβαδού του οικοπέδου) ή λόγω
των αναφεροµένων της παρ. 5 του άρθρου 185 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), δύναται η αδειοδοτούσα Αρχή να
απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λει-
τουργίας του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή της.

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή µικτού πρατη-
ρίου, µπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν
να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθη-
κε, να αφαιρεθεί προσωρινά, µέχρι την αποκατάσταση
των ελλείψεων ή οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη α-
πόφαση της αρχής που τη χορήγησε.

7. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτού-
ντα, στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα,
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δηµόσια Οι-
κονοµική Υπηρεσία και στην αρµόδια Υπηρεσία που τη-
ρεί το µητρώο του συστήµατος εισροών-εκροών της Γε-
νικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι α-
νωτέρω διοικητικές πράξεις δηµοσιοποιούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

8. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτο-
χος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια
υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση
της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται
νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενηµέρωση του φα-
κέλου του πρατηρίου µε το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγ-
χος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή πε-
ριορίζεται στο νέο υποβαλλόµενο δικαιολογητικό και µό-
νο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρα-
τήριο ή µικτό πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδή-
ποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δι-
καιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφρα-
γίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή του µικτού
πρατηρίου.
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9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά
άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της ά-
δειας από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών ή άλ-
λων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις και αφορούν εξοπλισµό ή τµήµατα αυτού, που
χρησιµοποιούνται στο πρατήριο ή µικτό πρατήριο.

10. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή µικτού
πρατηρίου είναι αόριστου χρόνου.»

Άρθρο 19
Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας 
πρατηρίου υγραερίου ή µικτού πρατηρίου

Το άρθρο 27 του π.δ. 595/1984 (Α΄218) καταργείται.

Άρθρο 20
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας 

λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου 
ή µικτού πρατηρίου 

Το άρθρο 28 του π.δ. 595/1984 (Α΄218) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκ-
µετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου ή µικτού πρα-
τηρίου σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκδίδεται υ-
ποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης,
στο όνοµα του νέου δικαιούχου, µε την υποβολή των πα-
ρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στην πε-

ρίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση
µαζί µε τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα υ-
ποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε το

άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: 
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω-

πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τε-

λεσίδικα για νοθεία καυσίµων και δεν καταδικάστηκε
πρωτόδικα για λαθρεµπορία καυσίµων, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4177/2013,

ii) έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του
πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή µικτού πρατηρί-
ου είναι σύµφωνες µε τις περιγραφές και τα σχέδια που
συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεµία αλλαγή
δεν έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή µι-
κτού πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαµενών
καυσίµων. 
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νοµικό πρόσω-

πο, ο νόµιµος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικά-

στηκε τελεσίδικα και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσω-
πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο
για νοθεία καυσίµων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτό-
δικα και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύ-
χθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεµπο-
ρία καυσίµων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
ν. 4177/2013 (Α΄183),

ii) το νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα χρήσης και εκ-
µετάλλευσης του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου,

iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύµφωνες µε
τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια
λειτουργίας και ουδεµία αλλαγή έχει γίνει στις εγκατα-

στάσεις του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου και στη χω-
ρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων. 
γ) Παράβολα. Για τη µεταβίβαση της άδειας λειτουρ-

γίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρό-
σθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κά-
θε αντλία ή διανοµέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως
των επιστοµίων. 
δ) Αριθµοί µητρώου των δεξαµενών, σύµφωνα µε την

παρ. 9 του άρθρου 5 της κ.υ.α. Φ2-1617/2010 (Β΄1980),
καθώς και την αντιστοίχιση αυτών µε τους υφιστάµε-
νους αριθµούς µητρώου των δεξαµενών του κατόχου
της άδειας λειτουργίας.
ε) Αποδεικτικό πληρωµής ανταποδοτικού τέλους για

την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε την
κ.υ.α. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 (Β΄ 218).
στ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήµα-

τος εισροών-εκροών και υπεύθυνη δήλωση του µηχανι-
κού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 40534/
4859/2013 (Β΄2041).
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής, από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α.
46537/2013 (Β΄2036).
η) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπευ-

θύνου λειτουργίας του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου α-
πό φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έ-
ναρξης ασκήσεως επαγγέλµατος.
Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην

αίτηση µεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητι-
κών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογη-
τικών από τον φάκελο του πρατηρίου ή µικτού πρατηρί-
ου:

i) Υφιστάµενη Άδεια λειτουργίας. 
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκοµετρικό πίνακα των δεξαµενών. 
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασί-

µων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση
και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υπο-
βαλλόµενων από τον αιτούντα και µη. 
Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα

από την αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Ε-
πιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεµεί αφαίρεση της άδει-
ας λειτουργίας του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου σε ε-
φαρµογή οποιασδήποτε µορφής βεβαίωσης παράβασης
που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έ-
χει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋ-

ποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει την µεταβίβαση
του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, εντός του ανωτέρω
διαστήµατος, ενηµερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα
για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη
ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιο-
λογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση κοινοποιείται
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και στην αρµόδια υπηρεσία που τηρεί το µητρώο του συ-
στήµατος εισροών-εκροών της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Στην περίπτωση που µετά τον έλεγχο του φακέλου

των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει
ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί ά-
δεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που
µετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών α-
παιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών,
η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε
(5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβο-
λής. Στην περίπτωση που το διάστηµα των δεκαπέντε
(15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα
Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδια-
φερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως λειτουργήσει την
επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο πε-
ριορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση
της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει
σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού, αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έ-
γκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιο-
λογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Εγκαταστάσεων Εξυπη-
ρέτησης Οχηµάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχηµάτων
και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Α-
σφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή µι-

κτού πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρµό-
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, στο τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα, στην οικεία Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δηµόσια Οικονοµική Υ-
πηρεσία, καθώς και στην αρµόδια Υπηρεσία που τηρεί το
µητρώο του συστήµατος εισροών-εκροών της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι ανωτέρω
διοικητικές πράξεις δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112).
Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός

διαστήµατος δύο (2) µηνών, ο νέος εκµεταλλευτής οφεί-
λει να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πι-
στοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυµία του. Αν
δεν το προσκοµίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουρ-
γίας.

3. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα-
στάσεις του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, ταυτόχρονα
µε την αίτηση για τη µεταβίβαση της αδείας λειτουργίας,
υποβάλλονται και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµ-
φωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 26 του παρόντος.»

Άρθρο 21
Ψηφιακό µητρώο πρατηρίων

1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουρ-
γείται ψηφιακό µητρώο των λειτουργούντων «Πρατή-
ριων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας» της παρ. 7 του
άρθρου 114 του ν. 4070/2012, των λειτουργούντων πρα-
τηρίων υγρών και αερίων καυσίµων της κ.υ.α. 72983/
6562/2014 (Β΄ 88), των στεγασµένων σταθµών αυτοκι-
νήτων µε αντλίες καυσίµων του π.δ. 455/1976, καθώς και

των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίµων δηµο-
σίας και ιδιωτικής χρήσης.

2. Στο µητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία
των εκµεταλλευτών, οι θέσεις λειτουργίας, τα στοιχεία
των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσε-
ων (δεξαµενές, αντλίες, διανοµείς, κτίριο πρατηρίου, τυ-
χόν ύπαρξη πλυντηρίου – λιπαντηρίου κ.λπ.), τα προβλε-
πόµενα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις πιστοποιητι-
κά (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Ο-
γκοµέτρησης δεξαµενών κ.λπ.), τα στοιχεία των φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων που εµπλέκονται στην ασφα-
λή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (υπεύθυνος λει-
τουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρµόδιος µηχανικός µε-
λέτης και επίβλεψης, κ.ά.). Για την παρακολούθηση της
πληρότητας και της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων αρ-
µόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών στην οποία τηρείται το µητρώο. Σε περίπτω-
ση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του µητρώου δεν
είναι ενηµερωµένα ή σε ισχύ, εφαρµόζονται, κατά περί-
πτωση, οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ.
1224/1981 (Α΄ 303) ή της παρ. 6 του άρθρου 18 του β.δ.
465/1970 (Α΄ 150) ή της παρ. 5 του άρθρου 26 του π.δ.
595/1984 (Α΄ 218), όπως αντικαθίστανται µε το παρόν
και ισχύουν, κατόπιν ενηµέρωσης της αδειοδοτούσας
Αρχής από την υπηρεσία στην οποία τηρείται το µητρώο.

3. Το µητρώο διασυνδέεται µε µητρώα που τηρούνται
από λοιπές εµπλεκόµενες Υπηρεσίες.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δη-
µιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανω-
τέρω ψηφιακού µητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

5. Μέχρι τη λειτουργία του µητρώου, θα τηρείται ψη-
φιακό µητρώο πρατηρίων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία,
η οποία υποχρεούται να ενηµερώνει αρχικά, εντός διµή-
νου και στη συνέχεια, ανά µήνα, τη Διεύθυνση Ελέγχου
Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών, προκειµένου αυτό να τηρεί το συνολικό ψηφιακό
µητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαµενών 

υγρών καυσίµων

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του β.δ.
465/1970 (Α΄ 150) και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του π.δ.1224/1981(Α΄ 303) αντικαθίστανται ως
εξής:

«Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαµενές πετρε-
λαίου ή και για τις δεξαµενές βενζίνης πρατηρίων, κατα-
σκευάζονται από σωληνώσεις µεταλλικές γαλβανισµέ-
νες ενισχυµένου τύπου ή µόνο για το υπόγειο τµήµα
πλαστικές από υλικό που δεν αλλοιώνεται στα πετρελαι-
οειδή, διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης της µιάµισης ίντσας
(1 ½’’) και µέσω κατακόρυφου σωλήνα, καταλήγουν σε
δύο ειδικά εξαρτήµατα (καπελάκια), µε ή χωρίς βαλβίδα
ανάλογα του τρόπου κατασκευής, ώστε να διασφαλίζε-
ται αδυναµία ανάµιξης των προϊόντων. Οι κατακόρυφοι
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σωλήνες στηρίζονται αδιακρίτως σε εξωτερικό τοίχο κτι-
ρίου ή σε υποστύλωµα στεγάστρου ή σε άλλη ειδική
σταθερή κατασκευή, µεταλλική, από σκυρόδεµα ή άλλο
υλικό, η οποία αποτρέπει τη δηµιουργία παραµόρφωσης.
Η απαγωγή των ατµών από τα στόµια εξαέρωσης πρέπει
να ελέγχεται οπτικά καθηµερινά ότι είναι ελεύθερη. Τα
ειδικά εξαρτήµατα (βαλβίδες εξαερισµού πίεσης-υποπίε-
σης, pressure relief valve) των δεξαµενών των υγρών
καυσίµων που συµµετέχουν στο σύστηµα ανάκτησης α-
τµών, είναι κατά ελάχιστο δύο (2) ανά πρατήριο υγρών
καυσίµων, έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε το σωλήνα εξα-
ερισµού και ανοίγουν πλήρως σε υποπίεση 2 mbar και υ-
περπίεση 35mbar. Διαθέτουν υποχρεωτικά φλογοπαγί-
δα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 16852 ή άλλο ισο-
δύναµο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο. Ελέγχονται σε ε-
τήσια βάση για την ορθότητα της λειτουργίας τους και
συµπληρώνεται ειδικό έντυπο ελέγχου που φυλάσσεται
στο χώρο του πρατηρίου.»

Άρθρο 23
Μικτός διανοµέας παροχής υγρών καυσίµων 

και υγραερίου

1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθε-
ται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Σε µικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση µι-
κτού διανοµέα υγραερίου και υγρών καυσίµων ως ενιαία
µονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίµων όσο και υ-
γραερίου σε οχήµατα, από το ίδιο σηµείο εξυπηρέτησης.
Ο µικτός διανοµέας υγραερίου και υγρών καυσίµων, ε-
ντός του ενιαίου εξωτερικού µεταλλικού περιβλήµατός
του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισµό διανοµής υγραερίου
και εξοπλισµό διανοµής υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι
απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επι-
µέρους εξοπλισµό, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον
ενιαίο διανοµέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να πληροί τις α-
παιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής
προστασίας και εξοπλισµού υπό πίεση και να διαθέτει Πι-
στοποιητικό ελέγχου συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα
ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.
Το ενιαίο εξωτερικό µεταλλικό περίβληµα του µικτού

διανοµέα υγραερίου και υγρών καυσίµων δεν συνιστά
χαρακτηριστικό στοιχείο, σύµφωνα µε το εδάφιο γγ΄,
της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1, για την τήρηση των α-
ποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) καταργείται.

Άρθρο 24
Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής 

καυσίµου και ενέργειας

1. Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίµων και ενέργειας
ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας ο εκµεταλλευτής
του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από
αυτόν. 
Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου

λειτουργίας είναι οι εξής:

(α) Τήρηση των προβλεπόµενων διαδικασιών και ενερ-
γειών κατά τον εφοδιασµό του πρατηρίου και των οχη-
µάτων µε, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια καύσιµα ή
οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασµό αυτών, αναφο-
ρικά µε την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την
προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης και
πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων. 

(γ) Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντήρη-
σης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού του πρατηρίου µε σκοπό την ασφαλή λει-
τουργία τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

(δ) Ενηµέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του
πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης
των υπό στοιχεία α΄ και β΄ αρµοδιοτήτων. 
Οι προϋποθέσεις για τον ορισµό του υπευθύνου λει-

τουργίας, η εµπειρία του, το επίπεδο γνώσεών του, η ε-
παγγελµατική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης,
το περιεχόµενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποι-
ηµένη εκπαιδευτική δοµή, η διαδικασία, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται κατά περίπτωση για
πρατήριο υγρών ή/ και αέριων καυσίµων ή µικτό µε από-
φαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύε-
ται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης του παρόντος.

2. Για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και µέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής α-
πόφασης της προηγούµενης παραγράφου, στην περί-
πτωση πρατηρίου υγρών ή αέριων καυσίµων ή µικτού
πρατηρίου, υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο εκµεταλ-
λευτής του πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου εφόσον έχει
εµπειρία ενός (1) έτους στη λειτουργία αντιστοίχου πρα-
τηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα εξής:

(α) Στην περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίµων για το
οποίο ο εκµεταλλευτής δεν διαθέτει εµπειρία ενός (1) έ-
τους καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υ-
γρών καυσίµων ασκεί το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται
από τον εκµεταλλευτή, εφόσον είναι Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Χηµικός Μηχανικός ή Χηµικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τµή-
µατος Μηχανολογίας ή Τµήµατος Ηλεκτρολογίας ή Τµή-
µατος Ενεργειακής Τεχνικής ή διαθέτει εµπειρία ενός (1)
έτους στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

(β) Στην περίπτωση πρατηρίου αερίων καυσίµων ή µι-
κτού πρατηρίου για το οποίο ο εκµεταλλευτής δεν διαθέ-
τει εµπειρία ενός (1) έτους, το οριζόµενο από τον εκµε-
ταλλευτή φυσικό πρόσωπο εκτός της ετήσιας εµπειρίας
πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεµινάριο από οποιον-
δήποτε φορέα για την ασφαλή λειτουργία πρατηρίου αε-
ρίων καυσίµων. Δεν απαιτείται παρακολούθηση σεµινα-
ρίου ούτε ετήσια εµπειρία, όταν το φυσικό πρόσωπο εί-
ναι τεχνίτης αερίων καυσίµων ή Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Μηχα-
νολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χηµι-
κός Μηχανικός ή Χηµικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τµήµατος
Μηχανολογίας ή Τµήµατος Ηλεκτρολογίας ή Τµήµατος
Ενεργειακής Τεχνικής.

3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 15 του
π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, η παρ. 4 του άρ-
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θρου 15 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύει, η παρ.
11 του άρθρου 22 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ι-
σχύει, το άρθρο 6 της υ.α. 13935/930/2014 (Β΄ 674), κα-
θώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε
τις προηγούµενες παραγράφους.

Άρθρο 25
Διατήρηση λειτουργίας υφιστάµενων και 

αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων 
και σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών 
καυσίµων σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3. Τα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι
σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε
αντλίες υγρών καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγεια
κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες
χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του
ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και
αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν
αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων,
δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ’ αόρι-
στον µετά τη 10η Δεκεµβρίου 2017, εφόσον, µετά από
σχετική αίτηση στην αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν µέχρι και τη
10η Δεκεµβρίου 2017, την εφαρµογή και εγκατάσταση
ειδικών µέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της α-
σφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµ-
φωνα µε τις κατωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄:
α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήµατος ανά-

κτησης ατµών stage II, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. οικ.
21523/763/2012 κ.υ.α. (Β΄ 1439), όπως ισχύει. 
β) Εγκατάσταση µόνιµου συστήµατος ανίχνευσης υ-

δρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε σχετι-
κή, υποχρεωτικώς υποβαλλόµενη, µελέτη από τον κατά
τον νόµο αρµόδιο µηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύ-
νη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να εγκαταστα-
θεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του
σταθµού µε αντλίες υγρών καυσίµων: i) στον ισόγειο χώ-
ρο του, ii) εντός των φρεατίων των αντλιών – διανοµέων
υγρών καυσίµων, iii) στο χώρο των φρεατίων δεξαµενών
καυσίµων, iv) στο χώρο στάθµευσης του βυτιοφόρου κα-
τά τον ανεφοδιασµό του πρατηρίου ή του σταθµού και v)
σε δύο τουλάχιστον σηµεία των υπογείων χώρων του
πρατηρίου ή του σταθµού, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθ-
µός διαθέτει υπόγειους χώρους. 
Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις πα-

ραπάνω περιπτώσεις, πραγµατοποιούνται µε αυτόµατη
διαδικασία τα εξής: 

i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον
χώρο των αντλιών και των διανοµέων υγρών καυσίµων
(emergency shut down).

ii) Ενεργοποιείται το σύστηµα συναγερµού. 
iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήµατος είναι αντιε-

κρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα EN60079-29-1
και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή
λειτουργία τους µε ευθύνη του εκµεταλλευτή και σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύ-
που, τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία
και για τα αποτελέσµατα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο

πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθµό, προ-
κειµένου να είναι διαθέσιµο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επι-
προσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οι-
κεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο,
µε την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσµατα ελέγχου
και η ορθή λειτουργία του συστήµατος ανίχνευσης.
γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράµµατος ΑΤΕΧ από

αρµόδιο µηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή
του σταθµού µε αντλίες υγρών καυσίµων. 
Στη µελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευ-

ρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιε-
κρηκτική προστασία, οι προτεινόµενοι τρόποι ηλεκτρο-
λογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των κα-
λωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές περιο-
χές περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του
πρατηρίου ή του σταθµού. Ειδικότερα, εντός των περιο-
χών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικό-
τητας, δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιµη ύλη ε-
κτός του καυσίµου το οποίο προορίζεται για τη λιανική
διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο ή το σταθµό
αυτοκινήτων. 
Στο σχεδιάγραµµα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η

προτεινόµενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ο
αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του,
πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του πρα-
τηρίου ή του σταθµού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτι-
κής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται η κα-
ταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξο-
πλισµού, ανάλογα µε την θέση του στο ανωτέρω σχεδιά-
γραµµα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
δ) Πιστοποιητικά:
i) Για τις µεταλλικές δεξαµενές σύµφωνα µε το πρότυ-

πο EN 12285 ή άλλο αντίστοιχο.
ii) Για τις πλαστικές δεξαµενές σύµφωνα µε τα πρότυ-

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

ΛΟΤ ΗD 384, όπως ισχύει, και 
β) συµµόρφωση µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωµατώθηκαν
στην ελληνική νοµοθεσία µε την υπ’ αριθµ. Οικ.
52019/ΔΤΒΝ 1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και
της Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
(Β΄ 1426) και το π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα και την
τελευταία έκδοση των ευρωπαϊκών πρότυπων που έ-
χουν εναρµονιστεί από τον Εθνικό Οργανισµό Τυποποίη-
σης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 60079.14, ή άλλα αντίστοιχα.

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

v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθµό αυ-
τοκινήτων υφίσταται εξοπλισµός, επιπλέον του ελαχί-
στου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ.
αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.λπ.), υποβάλλονται και τα α-
παιτούµενα Πιστοποιητικά συµµόρφωσης για τον εν λό-
γω εξοπλισµό, σύµφωνα µε τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρό-
τυπα και Κανονισµούς.
ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το

οποίο ανανεώνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόµατου ελέγχου ορθής
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λειτουργίας συστήµατος ανάκτησης ατµών stage I. 
Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα µόνιµα εγκατεστηµένο

σύστηµα µανδάλωσης (interlock) και περιλαµβάνει τηλε-
χειριζόµενες βάνες αποκοπής καυσίµου, οι οποίες επι-
τρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίµου στις δεξαµε-
νές, µόνο εφόσον ελέγχονται µε δύο ανεξάρτητους τρό-
πους για όλο το διάστηµα της παραλαβής καυσίµου τα ε-
ξής: α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επι-
στροφής των ατµών βενζινών του βυτιοφόρου µε τον
σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατµών βενζίνης
του πρατηρίου, καθώς και β) η ορθή σύνδεση της διάτα-
ξης γείωσης του βυτιοφόρου µε το σύστηµα γείωσης του
πρατηρίου. 
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί στην ανωτέρω

διάταξη µανδάλωσης, καθώς και η συνδεσµολογία του,
είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα α-
παιτούµενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιά-
γραµµα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστηµένης
διάταξης, κατατίθενται µαζί µε τα υπόλοιπα πιστοποιητι-
κά επισυναπτόµενα στην αίτηση του ενδιαφεροµένου.
Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, µηχανολογικές και

τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που
θα εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούµε-
νες άδειες άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαιώσεις έναρ-
ξης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ή όπου δεν υφίσταται Εθνική νοµοθεσία για τα απαιτού-
µενα επαγγέλµατα, σχετική πιστοποίηση σύµφωνα µε
ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις.
Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η δια-

δικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθµ.
π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά
περίπτωση, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία
ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία συµπληρωµατικά
στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκοµιστούν εντός προ-
θεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερό-
µενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανω-
τέρω διάστηµα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη
λειτουργία του µε την υφιστάµενη άδεια λειτουργίας.
Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδο-

θούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόµενο φυ-
σικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει µέχρι και τη 10η Δε-
κεµβρίου 2017 στην αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση

νοµικού προσώπου του νόµιµου εκπρόσωπου αυτού, συ-
νοδευόµενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νοµιµο-
ποιητικά έγγραφα. Αίτηση υποβαλλόµενη µετά το πέρας
της ανωτέρω ηµεροµηνίας θεωρείται εκπρόθεσµη και
δεν εξετάζεται.
β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του

ν. 1599/1986, των αρµόδιων µηχανικών του πρατηρίου ή
του σταθµού, στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση
τα εξής: 

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

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

iii) Υφίσταται εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, που
έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας µε στοιχεία

«………………..» και ακολουθήθηκε κατά τη φάση εκτέ-
λεσης των εργασιών προσαρµογής του πρατηρίου ή του
σταθµού.

iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατµών υ-
δρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η διάτα-
ξη ορθής λειτουργίας συστήµατος ανάκτησης ατµών
stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότητα - απο-
τελεσµατικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς και την ι-
κανότητά του, να µεταφέρει τους ατµούς στο βυτιοφό-
ρο. Η πίεση που µετρήθηκε στο σωλήνα των ατµών λίγο
πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής:

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

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

vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαιώ-
σεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την ι-
σχύουσα νοµοθεσία, από τα οποία τεκµαίρεται η συµ-
µόρφωση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του
πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και
ευρωπαϊκών κανονισµών και προτύπων, αντίγραφα των
οποίων περιλαµβάνονται και στον τεχνικό φάκελο ποιό-
τητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στο σταθµό και υ-
ποβάλλονται µε την παρούσα υπεύθυνη δήλωση.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
γ) Το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραµµα

ΑΤΕΧ.
δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.
ε) Πιστοποιητικά συµµόρφωσης σε ισχύ του εξοπλι-

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

σωληνώσεων καυσίµων. 
ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισµού (αντλία,

διανοµέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λπ.).
Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των

δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης
των νοµίµων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου
χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση
σταθµού αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων, για
τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίµων.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρε-
σία αφαιρεί την υφιστάµενη άδεια λειτουργίας του πρα-
τηρίου ή του σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µε
αντλίες υγρών καυσίµων και χορηγεί άδεια λειτουργίας,
δεκαετούς ισχύος, σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρή-
σης άνευ αντλιών υγρών καυσίµων και ακολουθείται η
διαδικασία της σφράγισης των εγκαταστάσεών του, ενη-
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µερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποι-
ώντας του και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κά-
θε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλό-
µενα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγ-

γραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστήµα-
τος των τριάντα (30) ηµερών, η άδεια λειτουργίας εκδί-
δεται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων η-
µερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Σε περίπτω-
ση κατά την οποία ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία
συµπληρωµατικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκοµι-
στούν εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των ελλείψεων
στον ενδιαφερόµενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτε-
ται. Κατά το ανωτέρω διάστηµα θεωρείται ότι το πρατή-
ριο συνεχίζει τη λειτουργία του µε την υφιστάµενη άδεια
λειτουργίας.
Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προ-

θεσµιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα κατά
των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο ε-
πιφέρει πειθαρχική ποινή προστίµου ποσού αντίστοιχου
αποδοχών τριών (3) µηνών. 
Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφεροµένου µέχρι

και τη 10η Δεκεµβρίου 2017, το υφιστάµενο πρατήριο υ-
γρών καυσίµων ή ο σταθµός µε αντλίες υγρών καυσίµων,
του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να
λειτουργεί.
Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών

καυσίµων ή νέων σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρή-
σης εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών καυσίµων, σε ισό-
γεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται ό-
σες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 2801/2000
(Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που
λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών
στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφό-
σον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσε-
ων υποβληθούν στην αρµόδια Υπηρεσία, τα κατά περί-
πτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείµε-
νες διατάξεις, µε τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών
πρόσθετων µέτρων της παρούσας, καθώς και των µέ-
τρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.

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

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ. 595/84 (Α΄ 218), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

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

φορών, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου
5 του παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προ-

ϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια
για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των αµιγώς ή µι-
κτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG).»

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

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

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

«8. Η εσωτερική απόσταση ασφαλείας των άρθρων 4
και 5 του παρόντος, του εξωτερικού µεταλλικού κελύ-
φους της δεξαµενής υγραερίου χωρητικότητας έως και
18 µ3, όπως και του επί της δεξαµενής ή επί της περί-
φραξης αυτής στοµίου πλήρωσης, καθώς και της περί
της δεξαµενής, αντλίας υγραερίου, από περίβληµα συ-
σκευών διανοµής υγραερίου, από τα όρια των ιδιοκτη-
σιών, από κτίρια (και ειδικότερα από το περίγραµµα του
κτιριακού όγκου – εξωτερικής τοιχοποιίας), από σταθε-
ρές πηγές έναυσης, από αντλίες και διανοµείς υγρών
καυσίµων, από φρεάτια δεξαµενών υγρών καυσίµων ή, ε-
ναλλακτικώς, από το φρεάτιο της αποµακρυσµένης πλή-
ρωσης των δεξαµενών υγρών καυσίµων, από εσχάρες α-
πορροής απόνερων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, από ε-
σχάρες απορροής οµβρίων υδάτων επί του καταστρώµα-
τος του πρατηρίου, καθώς επίσης και από κλίµακες προς
υπόγειους χώρους, δύναται να µειωθεί έως και τα δύο
(2) µέτρα, εφόσον ληφθούν προηγουµένως τα παρακά-
τω µέτρα:
α) Περίφραξη της δεξαµενής υγραερίου σε απόσταση

τουλάχιστον 1,00 µ. από το µεταλλικό κέλυφος της δε-
ξαµενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 9 µ3 και του-
λάχιστον 1,50 µ. από το κέλυφος της δεξαµενής υγραε-
ρίου χωρητικότητας έως και 18 µ3. Όλη η πλευρά της πε-
ρίφραξης που βρίσκεται προς το, κατά περίπτωση, χαρα-
κτηριστικό στοιχείο της εγκατάστασης (αντλίες και δια-
νοµείς καυσίµων, φρεάτια δεξαµενών υγρών καυσίµων
ή, εναλλακτικώς, του φρεατίου της αποµακρυσµένης
πλήρωσης των δεξαµενών, εσχάρες απορροής απόνε-
ρων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, εσχάρες απορροής
οµβρίων υδάτων επί του καταστρώµατος του πρατηρίου,
κλίµακες προς υπόγειους χώρους) αποτελείται από τοί-
χο προστασίας και ανάσχεσης από οπλισµένο σκυρόδε-
µα, σύµφωνα µε την, υποχρεωτικώς υποβαλλόµενη σχε-
τική µελέτη από τον κατά τον νόµο αρµόδιο µηχανικό, ο
οποίος φέρει και την ευθύνη αυτής, πάχους κατά ελάχι-
στο 0,20 µ., ώστε να καλύπτεται η απαίτηση της ανάσχε-
σης και του δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120)
λεπτών (Δ.Π. 120'). Ο τοίχος προστασίας και ανάσχεσης
έχει µήκος όσο και η ελάχιστη αντίστοιχη πλευρά (ή κυ-
κλικό τµήµα) της περίφραξης και ύψος 1,50 µ. (εκ του ο-
ποίου το 1,00 µ. είναι πάνω από το έδαφος και το 0,50 µ.
κάτω από το έδαφος, ως θεµελίωση). Άνωθεν του τοίχου
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προστασίας και ανάσχεσης τοποθετείται βιοµηχανικού
τύπου συρµατόπλεγµα ή άλλο αντίστοιχο πλέγµα (διά-
τρητη λαµαρίνα κ.ά.) βιοµηχανικού τύπου, ύψους τουλά-
χιστον 1,00 µ.. Επιτρέπεται η εφαρµογή της µειωµένης
απόστασης των 2,00 µ. για καθεµία από τις πλευρές της
περίφραξης. Στην περίπτωση που η µία ή και οι δύο πόρ-
τες εισόδου βρίσκονται στην πλευρά της περίφραξης ό-
που έχει κατασκευαστεί ο τοίχος προστασίας και ανά-
σχεσης, η περίφραξη τοποθετείται πάνω από τον τοίχο
από οπλισµένο σκυρόδεµα, δηλαδή σε ύψος 1,00 µ.. Η
πρόσβαση σε αυτή επιτυγχάνεται µέσω κλιµάκων µε µε-
ταλλικά πατήµατα, στερεωµένα στο από οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα τοιχίο, σύµφωνα µε την, παραπάνω αναφερθεί-
σα, µελέτη του µηχανικού. Στις απαγορευτικές αποστά-
σεις από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου, δεν
λαµβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως ηλεκτρολογικά
φρεάτια, εφόσον αυτά είναι πληρωµένα µε λεπτόκοκκο
άµµο θαλάσσης, ούτε τα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρ-
των ή απορροής όµβριων, εφόσον αυτά φέρουν στεγα-
νοποίηση µε κατάλληλο ελαστικό παρέµβυσµα, µεταξύ
βάσης και καλύµµατος του φρεατίου.
β) Τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων υδρογονανθράκων,

αντιεκρηκτικού τύπου, στη βάση του διαχωριστικού τοί-
χου προστασίας και ανάσχεσης και σε ύψος έως 0,20 µ.,
που συνδέονται υποχρεωτικά µε τον πίνακα πυρανίχνευ-
σης του υγραερίου, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα,
µελέτη και τα σχετικά σχέδια του µηχανικού, ο οποίος
φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτών, έτσι ώστε, σε
περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, να λαµβάνουν χώρα τα
εξής: 

1) Αποκόπτεται η παροχή υγραερίου στο σωλήνα πα-
ροχής - αναρρόφησης της υγρής φάσης από τη δεξαµε-
νή προς την αντλία και στο σωλήνα υγρής φάσης από
την αντλία προς το διανοµέα, διακόπτοντας την παροχή
υγραερίου από τη δεξαµενή προς τους διανοµείς υγραε-
ρίου. 

2) Ενεργοποιείται αυτόµατα το σύστηµα κατάσβεσης
της δεξαµενής υγραερίου. 

3) Μεταδίδεται το σήµα ανίχνευσης πυρκαγιάς σε τη-
λεφωνική γραµµή που έχει από πριν καθοριστεί. 
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήµατος είναι αντιε-

κρηκτικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 60079-29-
1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή
λειτουργία τους µε ευθύνη του εκµεταλλευτή και σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύ-
που, τηρώντας παράλληλα αρχείο για τη διαδικασία και
τα αποτελέσµατα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει
να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθµό, προκειµένου
να είναι διαθέσιµο σε κάθε έλεγχο.
Μετά από κάθε ετήσιο έλεγχο υποβάλλεται στην οι-

κεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο,
µε την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσµατα ελέγχου
και η ορθή λειτουργία του συστήµατος ανίχνευσης. 
γ) Υποβολή Μελέτης και «κατασκευαστικού» (as built)

σχεδιαγράµµατος ΑΤΕΧ για όλη την έκταση του πρατη-
ρίου καυσίµων. 
Στη µελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εθνι-

κά και ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την
αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόµενοι τρόποι ηλε-
κτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις
των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές
περιοχές υφίστανται υποχρεωτικά εντός του χώρου του
πρατηρίου. Εντός των περιοχών του πρατηρίου που έ-

χουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας απα-
γορεύεται να υφίσταται επιπλέον καύσιµη ύλη, εκτός
του καυσίµου το οποίο προορίζεται για τη λιανική διάθε-
ση και διακίνησή του από το πρατήριο.
Στο σχεδιάγραµµα ΑΤΕΧ αποτυπώνεται η προτεινόµε-

νη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ο αναλυτικός
τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα
του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του πρατηρίου και οι
ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας και τεκµηριώνεται η
καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού ε-
ξοπλισµού, ανάλογα µε τη θέση του στο σχεδιάγραµµα
των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

του µελετητή της εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία
δηλώνεται ότι: «ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, οι εγκα-
ταστάσεις, καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του πρα-
τηρίου καυσίµων είναι σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδη-
γίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωµατώθη-
καν στην ελληνική νοµοθεσία µε την υπ’ αριθµ. Οικ.
52019/ΔΤΒΝ 1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και
της Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
(Β΄ 1426) και το π.δ. 42/2003 (Α΄ 44), αντίστοιχα, καθώς
και µε την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων
που έχουν εναρµονιστεί από τον Εθνικό Οργανισµό Τυ-
ποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, όπως ισχύουν. Όλος ο εξοπλισµός
υπό πίεση που υφίσταται και λειτουργεί στο πρατήριο εί-
ναι σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά µε τον ε-
ξοπλισµό υπό πίεση, όπως ισχύει.».
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση µηχανικού

από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο µηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η α-
δειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέµψει την υπόθεση
παραχρήµα στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο
διαπιστώνει τη διάπραξη ή µη της πράξης και επιβάλλει
πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλ-
µατος που κυµαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αδικήµατος,
από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υ-
ποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήµατος α-

νάκτησης ατµών Stage II, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. οικ.
21523/763/2012 κ.υ.α. (Β΄ 1439), όπως ισχύει.
στ) Εγκατάσταση συστήµατος αποµακρυσµένης πλή-

ρωσης υγρών καυσίµων (offset filling point), στη δεξαµε-
νή ή στις δεξαµενές, των οποίων το κέλυφος απέχει α-
πόσταση µικρότερη των πέντε (5,00) µέτρων, αλλά όχι
εγγύτερα των δύο (2,00) µέτρων από το κέλυφος της δε-
ξαµενής υγραερίου, ή στόµιο πλήρωσης υγραερίου, ή α-
ντλία υγραερίου. 
ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισµού του πρα-

τηρίου (αντλία, διανοµέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγί-
δες κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου

του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)

Το δεύτερο άρθρο του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) τροποποι-
είται ως εξής:

1. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

27



«8. Απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που
χρησιµοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυ-
τοκινητοδρόµων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα µη-
χανοκίνητα οχήµατα µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
για λόγους οδικής ασφάλειας (προστασίας της ζωής και
της σωµατικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυ-
τών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθµισης
του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντο-
νης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώµα-
τος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευ-
ση. Εξαιρούνται οι διελεύσεις οχηµάτων άµεσης ή έκτα-
κτης ανάγκης, οδικής βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την απα-
γόρευση του πρώτου εδαφίου της παρούσας για ειδι-
κούς λόγους που αφορούν ιδίως, τη µόνιµη διαµονή του
ιδιοκτήτη του οχήµατος σε όµορη περιοχή, τη συµµετο-
χή του οχήµατος σε εκτέλεση δηµοσίου ή ιδιωτικού έρ-
γου, την έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας επιχείρησης
που έχει την ιδιοκτησία του οχήµατος, τη θέση αγροτο-
κτηνοτροφικής έκτασης όµορης περιοχής της οποίας ο ι-
διοκτήτης χρησιµοποιεί οχήµατα αγροτικής χρήσης ή
τροχήλατα µηχανήµατα, τα λεωφορεία και ρυθµίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής ά-
δειας διέλευσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη
χορήγηση της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζονται
ειδικότερα οι οδοί ή τα τµήµατα των οδών, στα οποία ε-
πιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας της παραγρά-
φου αυτής, η απαραίτητη σήµανση και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια.» 

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 11 προστίθενται
παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:

«12. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται οι κυρώσεις που ε-
πιβάλλονται για τις παραβάσεις της παραγράφου 8 και
των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, τη µη
καταβολή τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και τη µη
έκδοση Προπληρωµένης Κάρτας Διόδου της παραγρά-
φου 11, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπρα-
ξής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµα-

τος, στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων
που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 8 και
της υπουργικής απόφασης για τις εξαιρέσεις από την α-
παγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο του πρώτου εδα-
φίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται από τα αστυνο-
µικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον οδη-
γό και στον ιδιοκτήτη του οχήµατος διοικητικό πρόστιµο
χιλίων (1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των οχηµάτων
αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της κ.υ.α.
30870/6/9.10.1983 (Β΄ 603). Σε περίπτωση µισθωµένου
οχήµατος, το πρόστιµο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται
στον µισθωτή. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2696/1999
εφαρµόζεται και στην περίπτωση της ακινητοποίησης
αυτής.
Το πρόστιµο καταβάλλεται επιτόπου. Με κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και
επιβολής του προστίµου και της διοικητικής κύρωσης, ο

τρόπος της είσπραξης του προστίµου (ηλεκτρονικώς ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια. 
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του προηγούµενου

εδαφίου, µέχρι την καταβολή του προστίµου στο Δηµό-
σιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται α-
πό τα αστυνοµικά όργανα η άδεια και οι πινακίδες κυκλο-
φορίας του οχήµατος, καθώς επίσης η άδεια οδήγησης
του οδηγού και συντάσσεται σχετική έκθεση. Για τη βε-
βαίωση της παράβασης της παραγράφου 8 και την επιβο-
λή του προστίµου και της κύρωσης χρησιµοποιούνται τα
έντυπα της κ.υ.α. 2515/5/64/11.7.2007 (Β΄ 1306) µε σχε-
τική, ως προς την παράβαση, συµπλήρωση των αστυνο-
µικών οργάνων επί των εντύπων αυτών. 
Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να προβάλει τις αντιρρή-

σεις του εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών,
που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης, στην Αρχή
στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης. Αν οι
αντιρρήσεις κριθούν βάσιµες λόγω προσκόµισης των α-
παραίτητων δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά δελτίο α-
ποστολής, εάν πρόκειται για µεταφορά προϊόντων, ή
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, εάν πρόκειται
για παροχή υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τεχνικού έρ-
γου, το πρόστιµο διαγράφεται και επιστρέφονται τα
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος και η άδεια οδήγη-
σης στον οδηγό µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υ-
πηρεσίας. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές α-
πορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από
τον Προϊστάµενο της Αρχής.

13. Τα ανωτέρω πρόστιµα εισπράττονται σε ειδικό Κω-
δικό Αριθµό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισµού και
προορίζονται να καλύψουν µέρος των δαπανών για τη
βελτίωση του οδικού δικτύου της παραγράφου 8 και για
την υλικοτεχνική υποδοµή του Συστήµατος Ηλεκτρονι-
κής Διαχείρισης Οδικών Υποδοµών, της Υπηρεσίας Ηλε-
κτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της Ελληνικής
Αστυνοµίας, που απαιτείται για την εφαρµογή των δια-
τάξεων της προηγούµενης παραγράφου. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υπο-
δοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις, η διαδικασία διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή
των εσόδων του λογαριασµού.»

Άρθρο 29
Ρύθµιση επαγγέλµατος µηχανικού

Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαρα-
γράφου ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθµίσεις για
το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος
και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Διπλω-
µατούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται µό-
νο:
α. στους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοί-

χου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή
τµηµάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακών ιδρυ-
µάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων
σχολών της αλλοδαπής,
β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως

του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προ-
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σαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σε-
πτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζο-
νται οι ακόλουθοι ορισµοί:
α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργα-

σίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανι-
κής στις διάφορες επιµέρους πτυχές της και ιδίως οι ερ-
γασίες εκπόνησης µελετών, επίβλεψης εκτέλεσης µελε-
τών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και
ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επι-
τήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισµού εξοπλι-
σµού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρε-
σιών και πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών·
β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσε-

ων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως
αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο
ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή
τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαί-
δευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχο-
λής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το
πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχα-
νικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών
της·
γ. ως «επαγγελµατικό περίγραµµα» νοείται το σύνολο

των βασικών και επιµέρους επαγγελµατικών λειτουρ-
γιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείµενο
εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι
αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που α-
παιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυ-
τές. Με το επαγγελµατικό περίγραµµα συστηµατοποιεί-
ται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόµενο της ειδι-
κότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των
απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προ-
σόντων και ικανοτήτων·
δ. ως «επαγγελµατικό δικαίωµα» νοείται η αντιστοίχι-

σγ των ειδικοτήτων µε πρόσβαση σε δραστηριότητες
Μηχανικής.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ.
της 27ης Νοεµβρίου /14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161), α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικό-
τητες: α) πολιτικών µηχανικών, β) αρχιτεκτόνων µηχανι-
κών, γ) µηχανολόγων µηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων µη-
χανικών, ε) αγρονόµων-τοπογράφων µηχανικών, στ)χη-
µικών µηχανικών, ζ) µηχανικών µεταλλείων – µεταλ-
λουργών, η) ναυπηγών µηχανικών, θ) ηλεκτρονικών µη-
χανικών, ι) µηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και ανά-
πτυξης, ια) µηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) µηχανικών ο-
ρυκτών πόρων, ιγ) µηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται
τα ακόλουθα θέµατα:
α. η ρύθµιση του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε κα-

θορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδι-
κότητα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρ-
θρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεµβρίου/14ης Δεκεµβρίου
1926, όπως ισχύει και
β. η αναλυτική απαρίθµηση και αντιστοίχιση, µε την κα-

τά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση, των δραστηριο-
τήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόµενων ε-

παγγελµατικών δικαιωµάτων και η διαδικασία άσκησής
τους.

5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστή-
νεται και συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή εκπόνησης
σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού δια-
τάγατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή
όµοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσµίας συστή-
νονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριµελείς οµά-
δες έργου, µία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο
της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου του παρό-
ντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.

6. Η εννεαµελής Επιτροπή της προηγούµενης παρα-
γράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπλη-
ρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρό-
σωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β)
δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της παραγράφου 7 του
παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλ-
λόγου διπλωµατούχων µηχανικών και ένας (1) εκπρόσω-
πος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοι-
χης ειδικότητας της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζε-
ται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρµοδίων Υ-
πουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και ε) έναν (1) εκ-
πρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριά-
σεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσω-
πος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτω-
ση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκ-
πρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συ-
µπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρ-
µόδιους Υπουργούς.
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή

προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης
για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρα-
γράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υ-
πόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της παραγράφου
7 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υπο-
βολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστη-
µονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διε-
θνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών. 
Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο

πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε
(5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί
τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα
από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των
Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονι-
κά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον
εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που
εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται
ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου α-
νάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συ-
ζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµ-
µετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα
(9) µέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρί-
στανται δύο (2) µέλη από τα τέσσερα (4) συναρµόδια Υ-
πουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) µέλος από τη Γε-
νική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέ-
χουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών οµά-
δων έργου. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή

δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελ-
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λιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της
ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της
προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά µε
πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών της παραγράφου
4, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρού-
σας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συ-
νεδριάσεων των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του
παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πο-
ρισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνε-
ται υπόψη η επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά
περιγράµµατα, η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα
σπουδών. 

7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες
έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επι-
τροπής της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµέ-
να οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή
τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα
πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύµφωνα µε
το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότη-
τες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 4.
Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικό-

τητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµα-
τικά µέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους
των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής α-
ντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των
ιδρυµάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο α-
πό το σύλλογο διπλωµατούχων µηχανικών της αντίστοι-
χης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των
εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσω-

πό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού
διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική
πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρό-
σωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.
Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου ε-

ντός της δίµηνης προθεσµίας δεν κωλύει την Επιτροπή
να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επι-
τροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου.

8. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη

στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των οµάδων
έργου µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής,
γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης. 

9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από
το ΤΕΕ ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων επί
της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται µε
πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως ά-
νω προθεσµιών. 

10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930
(Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πο-
λιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την
παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευ-
θερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.
Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5

εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.

Άρθρο 30

Το άρθρο 66 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Το σύνολο των προσληφθέντων στην εταιρεία
«Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» δυνάµει των Προκηρύξεων
2300/7878/2007 και 2300/26405/2008 και στην εταιρεία
«ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» δυνάµει των από 26.3.2002 και από
5.8.2003 Προκηρύξεων, νυν συγχωνευθείσες στην ανώ-
νυµη εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.», εντάσσονται
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης ή απόφασης
σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας «Κτιριακές Υ-
ποδοµές Α.Ε.» ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συ-
σταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν. Η έ-
νταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του Δ.Σ. της εται-
ρείας κατόπιν αιτήµατος των ως άνω ενδιαφεροµένων,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις συν-
θήκες των λοιπών εργαζοµένων µε σχέση εργασίας αο-
ρίστου χρόνου, η οποία λαµβάνεται εντός µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι ήδη εργαζόµενοι
στην «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.», δυνάµει του άρθρου
66 του ν. 4369/2016, υπάγονται στις ρυθµίσεις της πα-
ρούσας διάταξης.»
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.


