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Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας  του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή;  

Άρθρο 1 
 

Άρθρο 4  
Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων 

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατήριων καυσίµων ή σταθµών 
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης , εξοπλισιµένων µε αντλίες καυσίµων η ή προσθήκη αντλιών 
καυσίµων σε υφιστάµενους στοθµούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου η των 
επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατηριο ή ο σταθµός στεγάζονται οι εξής χρήσεις: 

 κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιων, εφοσον αυτές χρησοµοποιούνται αποκλειστικά 
για ιδιοκατοίκηση του ιδιου του εκµεταλλευτή  του πρατηρίου  και της  οικογενειας του),  

καταστήµατα,  

εκπαιδευτήρια,  

νοσηλευτήρια,  

οίκοι ευγηρίας ,  

γηροκοµεία,  

θέατρα η κινηµατογράφοι  

ή  λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουµένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων. 
 
Σταθµοί αυτοκινήτων, υπαγόµενοι στις διατάζεις της παραγράφου αυτής, για τους οποίους έχουν 
κατατεθεί δικαιολογητικά γιά κατ’ αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση άδεια ίδρυσης, συνεχίζουν και 
προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου, µόνο ως προς το µέρος του σταθµού και των τυχόν 
εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού (πλυντήρια, λιπαντήρια ) και όχι των αντλιών καυσίµων. 

Σταθµοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και η αδεία 
ίδρυσης µε αντλίες καυσίµων, δύνανται να εφοδιασθούν µε άδεια λειτουργίας, µόνο καθ' ο µέρος 
αυτή αφορά στη στάθµευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην των αντλιών καυσίµων 
η εφοδιάζονται µε πλήρη αδεια λειτουργίας, η οποία συµπεριλαµβάνει και τις αντλίες καυσίµων, 
εφόσον προ της χορηγήσεως της ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται από τα εδάφια  4.1, 4.2. 
4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι σταθµοί αυτοί, µετά. τη, χορήγηση της πλήρους 
αδειας λειτουργίας τους. υποχρεούνται στην τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από 
το εδάφιο 4.5 της παραγράφου 4 και από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Η λήψη 
των µέτρων των παραγραφών 4. 5 κοι 6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και γιο 
νεοϊδρυόµενους σταθµούς η πρατήρια κάτωθεν γραφείων και ξενοδοχείων. 



2. Υφιστάµενα πρατήρια καυσίµων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, 
στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 , 
αποµακρύνονται εντός ενός (1) έτους  από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτός αν προ της 
παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσµίας, µετά οπό εγκριση της αρµοδίας αρχής, υλοποιηθούν τα 
µέτρα των εδαφίων 4.1. 4.2, 4,3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω 
µεταβατικό διάστηµα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας 
τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφεθέντα µέτρα.  

Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας πρέπει να 
τοποθετήσουν σε όλες  τις αντλίες καυσίµων, εντός εξι (6) µηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-
off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή τoυ καυσίµου, σε περίπτωση πυρκαιας ή βίαιης 
αποκόλληοης της αντλίας λόγω  πρόσκρουσης αχήµατος επι αυτής. Η τσποθέτηση των παραπάνω 
βαλβίδων στις αντλίες καυσίµων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν αδεία ίδρυσης η 
βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης  η πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής. 

Για υφιστάµενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενοδοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου. 

3.Υφιστάµενοι σταθµοί µε αντλίες καυσίµων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια οπου στους 
υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται κατοικίες, καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια,οίκοι 
ευγηρίας, γηροκοµεία, θέατρα , κινηµατογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να 
αποµακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή απενεργοποιήσουν τις δεξαµενές καυσίµων, 
εντός ενός(1) έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νοµαυ, εκτός αν  προ της παρελεύσεως 
της ανωτέρω προθεσµίας, µετά από εγκριαη της αρµοδίας αρχής, υλοποιηθούν τα µέτρα των 
εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 χαι 4.4 της παραγράφου 4 του πορόντος άρθρου. Εφόσον η άδεια του 
σταθµού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας ,αυτή ανανεώνεται µόνο καθ' ο µέρος 
αφορά  το σταθµό και τις λοιπές εξυπηρετικές Εγκαταστάσεις του και όχι για τις αντλίες καυσίµων. 

4. Οι σταθµοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται νο 
εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και µε τις αντλίες καυσίµων, εφόσον, µετά  από  έγκριση της 
αρµόδιας αρχής, ληφθούν όλα το ακολούθα πρόσθετα µέτρα:  

4.1. Να τοποθετήσουν εντός τρίµηνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης 
Ατµών βενζίνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ της 10245/713/97 κ.υ.α. (ΦΕΚ 
311 Β΄) ‘Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών’ (VOC) που 
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της,  από τις τερµατικές εγκαταστάσεις 
στους σταθµούς διανοµής καυσίµων". 

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίµων πρέπει, εντός τρίµηνου οπό της δηµοσιεύσεως του παρόντος, 
να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves) ώστε να διακόπτεται η ροή του 
κυυσιµου, σε περίπτωση πυρκαγιάς  ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης 
οχήµατος επί ουτης. 

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και ειδικότερα επάνω απο τις αντλίες καυσίµων 
τοποθετείται εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος. σύστηµα ανίχνευσης και  
κατάσβεσης πυρκαγιάς  τοπικής εφαρµογής ,κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο θα 
λειτουργεί είτε αυτόµατα είτε και χειροκίνητα, µε κοµβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται οπό 
δύο(2) τουλάχιστον σηµεία, το ένα στα χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και το άλλο στο γραφεία 
διοίκησης της εγκατάστασης, 

4..4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαµενών καυσίµων  τοποθετείται, εντός ενός (1) µηνός από 
της δηµοσιεύσεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, χωρητικότητας 25 
ΚGR. 

4.5, Από της δηµοσιεύσεως ταυ παρόντος το πιστοποιητικό πυρσσφαλείας θα ανανεώνεται κάθε 
έξι (6) µήνες για τους σταθµούς και κάθε τρία (3) έτη για τα πρατήρια και κατατίθιεται στην αρµοδία 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών  της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση 
µη έγκαιρης προσκόµισης · του πιστοποιητικού, η αρµόδια υπηρεσία  προχωρεί  αυτεπάγγελτα 
στην προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα ως άνω µέτρα των 



εδαφίων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων, 
αµιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθµοί που στεγάζονται σε κτίριο των οποίων όλοι οι όροφοι 
χρησιµοποιούνται είτε ως χώροι στάθµευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθµού (π,χ. αποθήκες, 
πλυντήρια, λιπαντήρια), 
5. Για τους σταθµούς και τα πρατήρια της προηγούµενης παραγράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε 
προσθήκη. αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστασεων εάν αυτή προηγουµένως  δεν έχει· 
εγκριθεί από την οαρµόδια Υπρεσία Μεταφορων και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 
Στους σταθµούς της κοτηγορίας αυτής οι υπό του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 
Α). όπως ισχύει, προβλεπόµενες επιθεωρήσεις, διενεργούνται  υποχρεωτικώς ανά διετία. 

Γιο τα πρατήρια υγρών καυσίµων  επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας οπό 
∆ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύµφωνα µε τις ιοχύουαες διατάξεις που ρυθµίζουν 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών. Η µελέτη εγκρίνεται από την αρµόδια κατά  τόπον 
.Πυροσβεστική  Αρχή. 

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωµατικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόµενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας το οποίο 
υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή. 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι τριετής. 
Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας, 

ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο µέτρα και µέσα  πυροπροστασίας, 
ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφαση της στην Αρχή που είναι αρµόδια γιο τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 

Για τα πρατήρια υνρών κουσιυων οι υπό -του άρθρου 21, τιαρ. 9 του β δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α) 
και του όρθρου 20 του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 ΑΙ, όπως αυτά ισχύουν, προβλεπόµενες 
επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία. 

6. Εντός δυο (2) ετών απο της δηµοσιευαεως της απόφασης της επόµενης παραγράφου, µε 
µερίµνα των εκµεταλλευτών  τους, θα πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής έλεγχος των πινάκων 
διακοπτών , καλωδιώσεων , των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης   δεξαµενών και της εν γένει 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων και σταθµών αυτοκίνητων, ο 
οποίος θα επαναλαµβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους σταθµούς µε αντλίες καυσίµων και 
ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθµούς, εκδιδοµένης σχετικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας. 
7. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους Ελέγχους, που 
αναφέρονται στις παραγράφους: 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία θα εκδοθεί εντός εξαµήνου από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος, 
 

Άρθρο 6 
Ρυθµίσεις θεµάτων τεχνικής οχηµάτων 

1. Πρατήρια υγραερίου ή µικτό πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 269/19Β1 (ΦΕΚ 76 Α') ή 595/ 1984 (ΦΕΚ 218 Α') όπως 
ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων όπου, 
από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή άλλα σχέδια ρύθµισης χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο,Ε., 
Σ.Χ,Ο.Ο.Α.Π.), δεν επιτρέπεται η παραµονή τους, εξακολουθούν να λειτουργούν µε την υφιστάµενη 
κυκλοφοριακή σύνδεση τους για µια δεκαετία από τη λήξη  της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους. 

Το αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθµιστούν  ή θα µεταβληθούν οι 
χρήσεις γης µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµού. Τυχόν µη ανανεωθείσες ή ανακληθείσες 
άδειες  λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδοµικούς λαγούς ανανεώνονται ή επανέρχονται σε 
ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 



Πρατήρια υγραερίου η µικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου Ί997 
έγκριση  καταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος όρθρου και προωθούνται 
µέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας. 

9. Στους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων όπου η στάθµευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η 
ωφέλιµη χωρητικότητα σταθµού συνυπολογιζόµενων και των απαραίτητων διαδρόµων, κ.λ.π. 
ορίζεται σε 10 τ.µ. ανά  αυτοκίνητο. 

 
Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς  του παρόντος, νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στα άρθρα αυτού Παραγγέλλουµε τη  δηµοσίευση του παρόντος στην 
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόµου του Κράτους. 

                               Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
 

                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 


