
Β.∆. 465 της 25.6/9.7.1970 

 

«Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ 

πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός 

κατωκηµένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων 

µετά των οδών. (A' 150).» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

 

Άρθρο 1 

Ίδρυση και λειτουργία 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, που 

βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως 

υφιστάµενων οικισµών, µετά των λοιπών εγκαταστάσεων για δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών και εµπορίας, οι οποίες ασκούνται εντός του χώρου του γηπέδου τους, 

καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση µε τις οδούς των παραπάνω πρατηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 2 

Γενικοί ορισµοί 

 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος οι παρακάτω όροι έχουν 

την ακόλουθη σηµασία: 

 

  α) "Πρατήριο υγρών καυσίµων" νοείται η εγκατάσταση στην οποία: 

   αα) ανεφοδιάζονται µε υγρά καύσιµα οδικά οχήµατα (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, 

αγροτικά µηχανήµατα και µηχανήµατα έργων), ειδικά µηχανήµατα, ελαφρά σκάφη κ.α. 

   αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρµανσης ή και οποιουδήποτε 

εγκεκριµένου τύπου πετρέλαιο (φωτιστικό πετρέλαιο κ.α). 

 

Στα πρατήρια υγρών καυσίµων όπως ορίζονται πιο πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται 

επιπλέον και οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

i. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήµατα και µηχανήµατα της 

υποπερίπτωσης (αα). 

ii. εµπορία ειδών συναφών προς τα οχήµατα, ανταλλακτικών και εµπορευµάτων, καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη εµπορική δραστηριότητα µε την οποία καλύπτονται ανάγκες των 

 1



διακινουµένων και χρηστών του πρατηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτοµικών 

ειδών), εφ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για την εµπορική αυτή 

δραστηριότητα διατάξεις. 

iii. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούµενους (όπως εστιατόρια, µπαρ, 

συνεργεία οχηµάτων, οδική βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις 

προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, στάθµευση οχηµάτων, κ.α.), µε 

την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις επί µέρους 

διατάξεις, που ισχύουν για κάθε µία από αυτές, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων 

προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή σύνδεση 

εγκεκριµένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκκλιση). 

 

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των λοιπών χρήσεων είναι δυνατή µόνον 

εφόσον αυτή επιτρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισµούς δόµησης 

που ισχύουν στην περιοχή. 

 

  β) Ως "Οικισµός" νοείται κάθε διακεκριµένο οικιστικό σύνολο το οποίο αναφέρεται σε 

απογραφή πριν από την 14.3.1983 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) ως 

οικισµός, ανεξάρτητα εάν ο δήµος ή η κοινότητα στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσµό 

µεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (άρθρο 1 του Π.∆. της 24.4./3.5.1985 και το άρθρο 79 

του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας) καθώς και κάθε οικισµός 

προϋφιστάµενος του έτους 1923. 

 

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο 

της χώρας κατατάσσεται σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 209/1998 

"Λήψη µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας" (Α΄ 169) όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

 

3. Για τις κοινόχρηστες αγροτικές οδούς έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 1418/1984 και του β.δ. 465/1970, όπως 

κάθε φορά ισχύουν για το δηµοτικό - κοινοτικό οδικό δίκτυο. 

 

4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, ο ακόλουθος όρος, 

που αφορά στον εξοπλισµό αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, έχει την 

ακόλουθη έννοια: 

 

"Περίβληµα ανάσχεσης διαρροών (Secondary containment)": Περιβάλλει (στο σύνολο ή 

κατά ένα µέρος τους) τις δεξαµενές, σωληνώσεις, αντλίες, φρεάτια και λοιπά µέρη µιας 

εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, προκειµένου αφενός να 

αποτραπεί διαρροή καυσίµων προς το έδαφος και αφετέρου να είναι εύκολος ο 
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εντοπισµός της διαρροής και η ασφαλής αναρρόφηση των καυσίµων. Το "περίβληµα 

ανάσχεσης διαρροών" είναι ένας γενικός όρος και εµφανίζεται µε διαφορετικές µορφές 

ανάλογα µε το µέρος της εγκατάστασης. Σε µία δεξαµενή διπλού τοιχώµατος, περίβληµα 

ανάσχεσης θεωρείται το εξωτερικό τοίχωµα της, ενώ σε µία αντλία καυσίµων, περίβληµα 

ανάσχεσης είναι το, µη διαπερατό από πετρελαιοειδή, φρεάτιο κάτω από αυτήν. Στα 

άρθρα 10,11 και 12 περιγράφονται αναλυτικά τα περιβλήµατα ανάσχεσης διαρροών, για 

κάθε µέρος της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 3 

Κατηγορίες πρατηρίων 

 

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

 

  α) "Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης", τα οποία το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει το 

δικαίωµα εκµετάλλευσής τους, τα χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση οχηµάτων, τα οποία 

ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια 

αυτά µπορούν να ιδρυθούν εφόσον ο αριθµός των οχηµάτων είναι µεγαλύτερος του 

είκοσι. Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 3 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθµητικός 

περιορισµός. 

 

  β) "Πρατήρια δηµόσιας χρήσης", που χρησιµεύουν για την εξυπηρέτηση οχηµάτων τα 

οποία ανήκουν σε οποιονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων και 

άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παρ. α, 

του παρόντος. 

 

2. Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρόµους και σε χώρους των οποίων την 

αποκλειστική εκµετάλλευση έχει το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) επιτρέπεται η ίδρυση, 

λειτουργία και κατασκευή Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), σύµφωνα µε τους 

όρους του άρθρου 21 παρ. 10 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 

παρ.3 του Π.∆. 143/1989. 

 

Σε αυτοκινητοδρόµους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας που κατασκευάζουν και 

εκµεταλλεύονται αµιγώς ιδιωτικοί ή µικτού χαρακτήρα Φορείς επιτρέπεται η ίδρυση και 

λειτουργία εγκαταστάσεων οι οποίες επέχουν θέση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων 

(Σ.Ε.Α.), εφόσον αυτό προβλέπεται στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. Οι ανωτέρω 

εγκαταστάσεις ως προς την διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως, λειτουργίας και 

οικοδοµικών αδειών αντιµετωπίζονται όπως και οι ΣΕΑ που ιδρύονται από το ΤΕΟ. 
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Άρθρο 4 

Αποστάσεις πρατηρίων 

 

1. Ως απόστασις µεταξύ δύο πρατηρίων λειτουργούντων ή υπό ίδρυσιν, θεωρείται η 

τοιαύτη η µετρούµενη παραλλήλως προς τον άξονα της οδού και µεταξύ των αξόνων 

συµµετρίας ως ούτοι σηµειούνται εν τοις σχεδίοις, ήτοι των µέσων των τραπεζοειδών 

νησίδων. 

 

2. Ως απόστασις πρατηρίων από οιασδήποτε θέσεως νοείται η απόστασις του άξονος 

συµµετρίας αυτού από της θέσεως ταύτης. 

«Ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων β και ε της παρ. 1 του άρθρου 5 

του παρόντος διατάγµατος η απόσταση αυτή µετριέται από το πλησιέστερο σηµείο της 

κυκλοφοριακής διαµόρφωσης (άκρο της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης) του 

παρτηρίου µέχρι τη θέση αυτή». 

 

Άρθρο 5 

Θέσις πρατηρίων 

 

1. Θέσις τις κρίνεται κατάλληλος διά την ίδρυσιν πρατηρίων, εφ' όσον εκ της λειτουργίας 

τούτου δεν παρακωλύεται η επί της προ αυτού οδού κυκλοφορία των οχηµάτων µη 

επιτρεποµένης της ιδρύσεως και λειτουργίας αυτού εις τας κάτωθι περιπτώσεις:  

 

  α) Όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το πρατήριο, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και 

της µηκοτοµής της οδού ή λόγω πλευρικών εµποδίων, τα µήκη ορατότητας που 

αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατηγορία οδού επί της  
οποίας ιδρύεται το πρατήριο 

Εκτός εγκεκριµένου 
σχεδίου 
Εκτός Οικισµών 

  
1 2 

α. Πρωτεύον Εθνικό 200 
β. ∆ευτερεύον Εθνικό  200 
γ. Τριτεύον Εθνικό  150 
δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας 
- Κρήτης – Ρόδου Κέρκυρας) 150 
ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και 
αυτοκινητοδρόµων ή γενικώς 
παράπλευροι πλάτους 
µεγαλύτερου των 7 µέτρων 150 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό  150 

ζ. ∆ευτερεύον Επαρχιακό  100 
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η. Επαρχιακό Νήσων (πλην 
Εύβοιας - Κρήτης – Ρόδου 
Κέρκυρας). 70 

θ. Παράπλευροι δρόµοι 
πλάτους ίσου ή µικρότερου των 
7 µέτρων  70 

ι. ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό  70 

 

Τα µήκη ορατότητας απαιτούνται για την είσοδο ή την έξοδο χωριστά, πρέπει να 

διατίθενται σε όλο το µήκος που καταλαµβάνει η λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, 

µετρούνται δε επί του άξονα της πλησιέστερης προς το πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας. 

Αρχή µέτρησης για την είσοδο είναι η αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης, για δε την έξοδο 

το τέλος της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας. Το ύψος του οφθαλµού του οδηγού 

λαµβάνεται στο 1,06µ. η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλµό πρέπει να 

εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη µέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο της ζώνης 

απαλλοτρίωσης. Ως εµπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι 

αντιστήριξης, οι πινακίδες σήµανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή 

ορυγµάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσµατα εν γένει κ.λπ. 

  

  β) Σε αποστάσεις µικρότερες των οριζοµένων στον παρακάτω πίνακα, για τις 

περιπτώσεις πρατηρίων επί οδών όλων των κατηγοριών, από του σηµείου συνάντησης 

των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο και άλλης οδού, ή από της 

συνάντησης της οδού µε σιδηροδροµική γραµµή, ή από της αρχής ή του πέρατος της 

διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθµών διοδίων και πλατυσµάτων στάθµευσης 

(parking). 

 

Σε περίπτωση διαµόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων κόµβων, οι αποστάσεις ισχύουν 

για τις δυο πλευρές της οδού και υπολογίζονται από το σηµείο της οδού που αλλάζει η 

διατοµή της για τη διαµόρφωση του κόµβου. 

 

Οι αποστάσεις από συµβολές µε οδούς στις οποίες επιτρέπονται µόνον οµόρροπες 

κινήσεις και απαγορεύονται µε διαχωριστική γραµµή ή νησίδα ή κατακόρυφη σήµανση 

οι αριστερές στροφές, υπολογίζονται µόνον στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η 

συµβάλλουσα οδός. 

 

Κατηγορία οδού επί της 
οποίας ιδρύεται το 

πρατήριο 

Εκτός εγκεκριµένου 
 σχεδίου 

Εκτός Οικισµών 
1 2 

α. Πρωτεύον Εθνικό 200 
β. ∆ευτερεύον Εθνικό  200 
γ. Τριτεύον Εθνικό  150 
δ. Εθνικό Νήσων (πλην 150 
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Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - 
Κέρκυρας)  
ε. Παράπλευροι οδών 
ταχείας κυκλοφορίας και 
αυτοκινητόδροµων ή 
γενικώς παράπλευροι 
πλάτους µεγαλυτέρου των 
7 µέτρων.  

100 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό  150 
ζ. ∆ευτερεύον Επαρχιακό  70 
η. Επαρχιακό Νήσων (πλην 
Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - 
Κέρκυρας)  

70 

θ. Παράπλευροι δρόµοι 
πλάτους ίσου ή µικροτέρου 
των 7 µ.  

70 

ι. ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό  70 
 

Η στήλη 2 δεν έχει εφαρµογή για την περίπτωση που οι συµβάλλουσα οδός είναι 

δηµοτική ή κοινοτική (πλην των κυρίων) και: 

 

    α) εξυπηρετεί τριάντα (30) το πολύ ιδιοκτησίες µέχρι βάθους 500µ. από του σηµείου 

τοµής των αξόνων ή 

 

    β) έχει πλάτος µικρότερο ή ίσο των 5,50µ. ανεξαρτήτως του µήκους της ή των 

ιδιοκτησιών που εξυπηρετεί ή 

 

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

 

    δ) ο κυκλοφοριακός της φόρτος, όπως προκύπτει από µετρήσεις της εκάστοτε 

αρµόδιας Υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα (480) τετρακόσια ογδόντα οχήµατα ανά 24ωρο. 

 

Εφ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν εφαρµόζονται οι αποστάσεις 

της στήλης 2, η διαµόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (αρχή λωρίδας 

επιβράδυνσης ή τέλος λωρίδας επιτάχυνσης) θα πρέπει να απέχει οχτώ (8) µέτρα από 

τον άξονα της συµβάλλουσας οδού και πάντως η απόσταση του άξονα της 

συµβάλλουσας οδού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 50 µ από το άκρο της κάτω 

βάσης της κεντρικής νησίδας που βρίσκεται πλησιέστερα στη συµβολή. 

 

  1γ) Όταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτός ορίων εγκεκριµένων σχεδίων 

πόλεων που βρίσκεται στην ίδια πλευρά της οδού, είναι µικρότερη: 

 

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

χώρας, 
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    ββ) των 3.000 µέτρων για την περίπτωση εθνικών οδών δευτερεύοντος και τριτεύοντος 

δικτύου της χώρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (Service Roads SR) που 

δηµιουργούνται σε κύριες οδικές αρτηρίες του βασικού δικτύου της χώρας, 

 

    γγ) των 500 µέτρων για την περίπτωση δηµοτικών ή κοινοτικών οδών και 

παραπλεύρων οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος εθνικού καθώς και του 

επαρχιακού δικτύου της χώρας. 

 

∆εν υπάρχει θέµα ελάχιστης απόστασης µεταξύ πρατηρίων όταν αυτά χωρίζονται από 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή από νοµίµως υφιστάµενο οικισµό στην ίδια πλευρά της 

οδού ή όταν το ένα εξ αυτών βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή σε 

νοµίµως υφιστάµενο οικισµό. 

  

  1δ) Όταν η απόσταση πρατηρίου από του άκρου τεχνικού έργου της οδού, το οποίο 

τεχνικό έργο δεν δύναται να διαπλατυνθεί, είναι µικρότερη των κατωτέρω ελαχίστων 

αποστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορία οδού επί της  
οποίας ιδρύεται το πρατήριο 

Εκτός εγκεκριµένου 
Σχεδίου 
Εκτός Οικισµών 

  
1 2 

α. Πρωτεύον Εθνικό 200 
β. ∆ευτερεύον Εθνικό  120 
γ. Τριτεύον Εθνικό  100 
δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας 
- Κρήτης – Ρόδου Κέρκυρας) 100 
ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και 
αυτοκινητοδρόµων ή γενικώς 
παράπλευροι πλάτους 
µεγαλύτερου των 7 µέτρων 100 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό  100 

ζ. ∆ευτερεύον Επαρχιακό  100 

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην 
Εύβοιας - Κρήτης – Ρόδου 
Κέρκυρας). 100 

θ. Παράπλευροι δρόµοι 
πλάτους ίσου ή µικρότερου των 
7 µέτρων  100 

ι. ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό  50 

 

Όταν κατά την κρίση της αρµόδιας για την οδό Υπηρεσίας, η διαπλάτυνση είναι δυνατή, 

τότε η σχετική δαπάνη κατασκευής της βαρύνει τον πρατηριούχο. 
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  1ε) Σε αποστάσεις µικρότερες των 200µ, 150µ, 100µ, 70µ, για τις περιπτώσεις πρατηρίων 

ή εγκαταστάσεων, που ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό, ∆ευτερεύον Εθνικό, Τριτεύον Εθνικό, 

Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παραπλεύρους αντίστοιχα, από άλλη εγκεκριµένη εν ισχύ 

κυκλοφοριακή σύνδεση. Η απόσταση νοείται µεταξύ των άκρων πέρατος και αρχής της 

κυκλοφοριακής διαµόρφωσης των δύο συνδέσεων. 

 

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής αλλά πληρούν 

όλες τις υπόλοιπες, θα εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (ΚΚΣ), όταν:  

 

    α) υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη διαµόρφωση ΚΚΣ είτε 

    β) δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά υπάρχει συναίνεση των 

ιδιοκτητών όλων των εµπλεκοµένων γηπέδων, παρεχόµενη µε συµβολαιογραφικό 

έγγραφο, είτε 

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

465/1970. 

 

Η Κ Κ Σ έχει κοινή είσοδο και έξοδο οχηµάτων. 

 

Η κεντρική νησίδα πρασιάς θα διαµορφώνεται µπροστά από όλα τα γήπεδα που 

αφορά, σύµφωνα µε υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο δεύτερος εγκαθιστών υποχρεούται να 

εκτελέσει µε δαπάνες του όλες τις εργασίες προσαρµογής της υφισταµένης ήδη 

σύνδεσης, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτή και η νέα εγκατάσταση. 

 

2. Απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία πρατηρίου εις τας ακολούθους περιπτώσεις: 

 

  α) Όταν οι θέσεις των αντλιών, δεξαµενών καυσίµων και επιστοµίων εξαεριώσεως 

απέχουν απόστασιν µικροτέρον των 20 µέτρων από εστίας φλογός ή οιασδήποτε 

µορφής εναύσµατος. Εφ' όσον οι εστίαι πυρός ευρίσκονται εντός κτίσµατος, η 

απόστασις αυτή µετριέται από των ως άνω θέσεων µέχρι των πλησιέστερων σηµείων 

των ανοιγµάτων αυτού (θυρών, παραθύρων κ.λπ.). Η προϋπόθεσις αύτη της 

αποστάσεως των 20 µέτρων δεν είναι υποχρεωτική προκειµένου περί εστιών εστιατορίων, 

κλιβάνων, αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερµάνσεων, εφ' όσον αύται 

εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαµερίσµατος, µη έχοντος άµεσον επικοινωνίαν µετά του 

προ του πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των αντλιών και δεξαµενών καυσίµων. 

  

  β) σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σηµείο του κτιρίου εκκλησιών, 

νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και 

εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, καθώς και κινηµατογράφων ή θεάτρων, 

καταστηµάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότητα 
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ξεπερνά τα 50 άτοµα, απόσταση µικρότερη από 200 (διακόσια) µέτρα µετρούµενη προς 

πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της 

νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του 

στοµίου του σωλήνα εξαερώσεως. 

 

Για την εφαρµογή του παρόντος, ο υπολογισµός των ατόµων θα γίνεται κατά 

περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

  γ) εις µικροτέραν των 200 µέτρων απόστασιν µεταξύ του περιγράµµατος 

αρχαιολογικών χώρων και του πρατηρίου, ως τοιούτου λογιζοµένου του 

παραλληλογράµµου µε πλάτος το τοιούτον της υποχρεωτικής προσόψεως και ύψος το 

προκύπτον µέχρι της οικοδοµικής γραµµής, και προς πάσαν κατεύθυνσιν, υπό την 

προϋπόθεσιν ότι εξ άλλων τινών διατάξεων δεν υφίσταται έτερος περιορισµός. 

 

  δ) Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου η ελάχιστη απόσταση µεταξύ 

πρατηρίων ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1(γ) του παρόντος άρθρου σε 10.000 

µ. επιτρέπεται, µετά την ίδρυση σύµφωνα µε το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η 

ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόµενα οικόπεδα 

που έχουν ελάχιστη πρόσοψη στην οδό 80µ., ώστε να δηµιουργηθεί οµάδα πρατηρίων 

που να εκτείνονται 500µ. το πολύ πριν ή και µετά το αρχικό. 

 

Η οµάδα των πρατηρίων πρέπει να έχει κοινή σύνδεση µε την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο 

και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς επεκτείνεται στην 

περίπτωση αυτή υποχρεωτικώς µπροστά από όλα τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή 

πρατηρίου σε µία οµάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονοµική επιβάρυνση αυτού 

που την πραγµατοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών τροποποίησης 

της σύνδεσης µε την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της οµάδας των πρατηρίων, 

µε τη νέα της µορφή. 

  

 ε) Σε διαµπερές οικόπεδο, που έχει πρόσοψη επί δύο οδών επιτρέπεται η κυκλοφοριακή 

σύνδεση και η λειτουργία του πρατηρίου επί αµφοτέρων των οδών και εφαρµόζεται για 

κάθε οδό το αντίστοιχο υπόδειγµα κυκλοφοριακής σύνδεσης, (εφόσον διασφαλίζεται 

στην περίπτωση αυτή, λαµβάνοντας τα απαραίτητα κατά την κρίση της υπηρεσίας που 

έχει την ευθύνη για τις οδούς µέτρα, ότι το πρατήριο δεν λειτουργεί ως άτυπος κόµβος). 

Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τις ελάχιστες αποστάσεις οικοδοµικών γραµµών, 

όπως και αυτές περί ελαχίστων αποστάσεων των πρατηρίων, εφαρµόζονται και για τις 

δύο οδούς. 
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στ) Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξη όλων των πλευρών του 

γηπέδου, εκτός της προσόψεως, τηρουµένων των πολεοδοµικών διατάξεων, προς 

παρεµπόδιση της εισόδου στην οδό και εξόδου από αυτήν των οχηµάτων µέσω του 

χώρου του πρατηρίου. 

 

  ζ) Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου καθώς και του 

επαρχιακού δικτύου, όπου η ελάχιστη απόσταση µεταξύ πρατηρίων ορίζεται, σύµφωνα 

µε την παρ. 1(γ) του παρόντος άρθρου, σε 3.000 µ., επιτρέπεται, µετά την ίδρυση 

σύµφωνα µε το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων 

και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόµενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη 

στην οδό 50 µ., ή 40 µ., αντίστοιχα, ώστε να δηµιουργηθεί οµάδα πρατηρίων που να 

εκτείνονται 500 µ., το πολύ πριν ή και µετά το αρχικό. Η οµάδα αυτή πρέπει να έχει κοινή 

σύνδεση µε την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η 

κεντρική νησίδα πρασιάς, επεκτείνεται, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικώς µπροστά 

από όλα τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε µία οµάδα πρατηρίων, 

συνεπάγεται την οικονοµική επιβάρυνση αυτού που την πραγµατοποιεί, για την εκτέλεση 

των απαιτούµενων εργασιών τροποποίησής της σύνδεσης µε την οδό για την 

εξυπηρέτηση ολόκληρης της οµάδας των πρατηρίων, µε τη νέα της µορφή. 

 

  η) Σε απόσταση µικρότερη των 20 (είκοσι) µέτρων από αποθήκες εύφλεκτων ή 

εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται µεταξύ του κέντρου 

της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαµενών ή της προβολής του στοµίου 

του σωλήνα εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγµατος του περιµετρικού τοίχου του 

κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατάξεων 

περί αποθήκευσης εκρηκτικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

  

Άρθρο 6 

Τεχνικοί όροι ιδρύσεως 

 

1. Απαγορεύεται η διά των εφεξής ιδρυοµένων πρατηρίων παροχή καυσίµων εις επί του 

καταστρώµατος της προ αυτών οδού σταθµεύοντα οχήµατα, επί ποινή προσωρινής ή 

και οριστικής αφαιρέσεως της αδείας λειτουργίας των. 

 

2. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων, εφόσον οι αντλίες ή οι διανοµείς 

ευρίσκονται εκτός του διαδρόµου δουλείας διελεύσεως τυχόν υφισταµένων γραµµών 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσεως µεγαλυτέρας των 66.000 Volt, όπως ο 
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διάδροµος δουλείας έχει καθοριστεί στη συγκεκριµένη θέση από τη ∆ΕΗ σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της. 

 

3. Η εγκατάστασις και λειτουργία πρατηρίου δι' απλής αντλίας πετρελαίου επιτρέπεται, 

της εγκαταστάσεως ταύτης υποκειµένης εις τας διατάξεις του παρόντος και 

θεωρουµένης οµοίως ως πρατηρίου. 

 

4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια κυκλοφοριακών διαµορφώσεων 

πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που συντάχθηκαν σαν υποδείγµατα, 

εφαρµοζόµενα ως κάτωθι: 

 

(α) ΤΥΠΟΣ Α 

 

Ο τύπος Α εφαρµόζεται στα πρατήρια και εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε εκτός 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών περιοχές: 

 

Στο Βασικό Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαµορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα φυτευµένη, µε πλάγιες 

πλευρές υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού, την πάνω βάση σε απόσταση 

τουλάχιστον 20.00µ από τον άξονα της οδού και την κάτω βάση, µήκους εξαρτώµενου 

από το πρόσωπο του γηπέδου και ελαχίστου 50.00 µ σε απόσταση 3,50 µ από το όριο 

του κυκλοφορούµενου τµήµατος της οδού. Η ζώνη αυτή διαµορφώνεται µε 

διαγράµµιση. 

 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαµορφώνεται η είσοδος και έξοδος πλάτους 

κυµαινόµενου από 5.00 µ έως 5,50 µ κατά την κρίση της Υπηρεσίας και υπό γωνία 30° 

προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,50µ 

και ελαχίστου µήκους 160,00 µ που συµπεριλαµβάνει και τη ζώνη αλλαγής τροχιάς. 

 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης κατασκευάζεται έρεισµα, πλάτους 

όσο της υπόλοιπης οδού και όχι µικρότερο του 1,50 µ. 

 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. Η νησίδα αντλιών 

τοποθετείται σε απόσταση 8,00 µ από την κεντρική νησίδα. 
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Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, η είσοδος, η έξοδος καθώς και η µε 

διαγράµµιση ζώνη επιστρώνονται µε οδόστρωµα οµοίου τύπου µε αυτό της οδού. Ο 

υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά τη κρίση της επιχείρησης. 

 

Για την εφαρµογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο µήκος προσώπου του γηπέδου 

80.00 µ. 

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και 

κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε το ν. 2696/1999 "περί Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" 

(Α 57) και ο ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 

ηλεκτροφωτισµού οδών. 

 

(β) ΤΥΠΟΣ Β 

 

Ο τύπος Β εφαρµόζεται στα πρατήρια και εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε εκτός 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών περιοχές: 

 

Στο ∆ευτερεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαµορφώνεται ως εξής: 

Στο Κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλάτους 4.00 µ µε τις 

συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω βάση 

µήκους εξαρτώµενου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου µήκους 30.00 µ και 

σε απόσταση 3.00 µ από το άκρο του κυκλοφορούµενου τµήµατος της οδού. Η ζώνη 

αυτή διαµορφώνεται µε διαγράµµιση. 

 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαµορφώνονται: η είσοδος και έξοδος πλάτους 

κυµαινόµενου από 5,00 µ έως 5,50 µ κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπό γωνία 30° προς 

τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,00 µ και 

ελαχίστου µήκους 100,00µ που συµπεριλαµβάνει και τη ζώνη αλλαγής τροχιάς. Πέραν 

των λωρίδων αυτών διαµορφώνεται το έρεισµα ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης οδού όχι 

µικρότερο του 1,50 µ. 

 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. 

 

Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 3,50 µ από τη κεντρική νησίδα. 
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Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και η µε διαγράµµιση ζώνη επιστρώνονται µε 

όµοιου τύπου οδόστρωµα µε αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά 

την κρίση της επιχείρησης. 

 

Για την εφαρµογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο µήκος προσώπου του γηπέδου 

50,00µ. 

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και 

κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε το ν 2696/1999 και ο ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισµού οδών. 

 

(γ) ΤΥΠΟΣ Γ 

 

Ο τύπος Γ εφαρµόζεται στα πρατήρια και εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε εκτός 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών περιοχές: 

 

1) Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 

2) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

3) Στους παράπλευρους (SR) οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόµων 

ανεξάρτητα από το κυκλοφορούµενο πλάτος τους. 

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

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

 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαµορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλάτους 4.00µ µε τις 

συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω βάση 

µήκους εξαρτώµενου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου µήκους 20,00µ και σε 

απόσταση 2,50 µ από το άκρο του κυκλοφορούµενου τµήµατος της οδού. Η ζώνη αυτή 

διαµορφώνεται µε διαγράµµιση. 

 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαµορφώνονται: η είσοδος και έξοδος πλάτους 

κυµαινόµενου από 5,00 έως 5,50 µ. κατά την κρίση της υπηρεσίας υπό γωνία 30° ως 

προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και µεταβλητού 

πλάτους από 0-3.00µ και ελαχίστου µήκους 45,00µ. 

 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης διαµορφώνεται έρεισµα πλάτους 

όσο της οδού όχι µικρότερο του 1.00µ. 
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Στην είσοδο και στην έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. Η νησίδα αντλιών 

τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 3,50 µ από την κεντρική νησίδα. Οι λωρίδες 

επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και οι µε διαγράµµιση ζώνες επιστρώνονται µε 

οδόστρωµα όµοιου τύπου µε αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά 

την κρίση της επιχείρησης. 

 

Για την εφαρµογή αυτού του τύπου απαιτείται ελάχιστο µήκος προσώπου του γηπέδου 

40.00µ. 

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και 

κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε τον ν. 2696/1999 και ο ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισµού οδών. 

 

(δ) ΤΥΠΟΣ ∆ 

 

Ο τύπος ∆ εφαρµόζεται στα πρατήρια και εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε εκτός 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών περιοχές. 

 

1) Στο ∆ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο 

2) Στους παράπλευρους µε κυκλοφορούµενο πλάτος οδού ίσο ή µικρότερο των 7.00µ. 

3) Στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας. 

4) Στα τµήµατα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου. 

 

Ο τύπος ∆ εφαρµόζεται επίσης στα πρατήρια που ιδρύονται επί υπεραστικών τµηµάτων 

(εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών) 

κοινοτικών ή δηµοτικών οδών. 

 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαµορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλακοστρωµένη πλάτους 

4,00µ και την κάτω βάση ελάχιστου µήκους 10,00µ σε επαφή µε την ακραία γραµµή του 

ερείσµατος της οδού και σε απόσταση τουλάχιστον 1,00µ από το άκρο του 

κυκλοφορούµενου τµήµατος της οδού. Η ζώνη αυτή διαµορφώνεται µε οριζόντια 

διαγράµµιση. 

 

Εκατέρωθεν της νησίδας αυτής κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος πλάτους 

κυµαινόµενου από 5,00µ έως 5,50µ, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και κλίση 45° προς 

τον άξονα της οδού. 
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 Η νησίδα αντλιών καυσίµων ελάχιστου πλάτους 1.00µ τοποθετείται σε απόσταση 3,00µ 

τουλάχιστον από την κεντρική νησίδα. 

 

Η είσοδος και έξοδος καθώς και ο χώρος του πρατηρίου επιστρώνεται κατά την κρίση 

της επιχείρησης. Κατά την κρίση της υπηρεσίας µε την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης 

εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε το ν. 

2696/1999 όπως κάθε φορά ισχύει και ο ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές. 

 

5. Στα παραπάνω υποδείγµατα η θέση του κτιρίου του πρατηρίου, οι χώροι στάθµευσης, 

ο αριθµός των αντλιών καυσίµων, είναι ενδεικτικά και µπορούν να τοποθετηθούν 

ανάλογα µε τη διατιθέµενη έκταση.  

 

6. Η µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο 

εθνικό, επαρχιακό και ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Οδικό ∆ίκτυο, εκτός εγκεκριµένων σχεδίων 

πόλεων, εγκρίνονται από την αρµόδια για την οδό υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας 

δηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχίας. 

 

7. Για την εφαρµογή των τύπων Β, Γ και ∆, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιµο εύρος 

απαλλοτρίωσης της  οδού  είναι  επιθυµητή ή διαµόρφωση της κεντρικής τραπεζοειδούς 

νησίδας σε όλο το πρόσωπο του γηπέδου. 

 

8. Ο τύπος Γ εφαρµόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριµένου 

σχεδίου πόλεων: 

 

1. Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο. 

2. Στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας, καθώς και 

3. Σε τµήµατα του Βασικού και ∆ευτερεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου, όταν αυτά 

διέρχονται από οικισµούς προϋφισταµένους του 1923, ή οικισµούς οριοθετηµένους 

σύµφωνα µε το από 24.4.85 Π.∆. (ΦΕΚ 181/∆/85) µε γραµµή δόµησης, όπως ορίζεται 

από τις  σχετικές διατάξεις του παρόντος. 

  

9. Ο τύπος ∆ εφαρµόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριµένου 

σχεδίου πόλεων: 

  

1. Στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας. 

2. Στο ∆ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο. 

3. Στα τµήµατα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 

που διέρχονται από οικισµούς προϋφισταµένους του 1923 ή οριοθετηµένους σύµφωνα 
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µε το από  24.4.85  Π.∆/γµα (ΦΕΚ 181/∆/85)  µε γραµµή δόµησης, όπως ορίζεται από τις 

σχετικές διατάξεις. 

  

10.  Η γραµµή δόµησης για την εφαρµογή των τύπων Α, Β, Γ, ∆ τοποθετείται σύµφωνα µε 

το άρθρο 4 του παρόντος  και  ανάλογα µε  την κατηγορία της οδού. 

 

Άρθρο 7 

Είσοδος - Έξοδος εκ του πρατηρίου 

 

1. Για τη διαµόρφωση των ζωνών επιβράδυνσης και επιτάχυνσης δεν απαιτείται 

ιδιόκτητος χώρος πέρα του ελάχιστου προσώπου του γηπέδου αλλά είναι δυνατόν οι 

ζώνες αυτές να διαµορφωθούν σε χώρο που παραχωρείται ή εφόσον υπάρχει ο 

απαραίτητος χώρος µέσα στο εύρος απαλλοτριώσεως της οδού, σύµφωνα µε τους 

εγκεκριµένους τύπους από απόψεως αποστάσεως, ακτίνων και καµπύλης 

προσαρµογής. Οι ζώνες αυτές επιστρώνονται µε οδόστρωµα  ίδιου τύπου µε αυτό της 

οδού. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης ή δεν παραχωρείται 

οικειοθελώς ο απαιτούµενος χώρος από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων έµπροσθεν των 

οποίων θα διαµορφωθούν οι λωρίδες επιβράδυνσης - επιτάχυνσης, η σχετική άδεια 

χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 1012 επ. του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί 

αδικαιολόγητη, το παραπάνω δικαστήριο προβαίνει στην έγκριση της υποχρεωτικής 

παραχώρησης της αναγκαίας εδαφικής λωρίδας για τη κατασκευή της Κυκλοφοριακής 

Σύνδεσης ύστερα από καθορισµό και καταβολή εύλογης αποζηµίωσης. 

 

2. Η κεντρική νησίς προκηπίου (πρασιάς) ως  και αι  πλευρικαί τοιαύται,  διαµορφούνται 

ως εν τοις σχεδίοις, καλύπτονται δε εκ χλόης, ανθέων ή θάµνων ύψους µικροτέρου των 

0,80µ. 

 

3. Το οδόστρωµα προσπελάσεως δέον να παρουσιάζει τας καταλλήλους κλίσεις, αίτινες 

µέσω ειδικών οχετών επιτρέπουσι την απαγωγήν των οµβρίων υδάτων.  

 

4. Οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της τυχόν βελτίωσης του κόµβου συµβολής 

∆ηµοτικού ή Κοινοτικού δρόµου µε το Εθνικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο, κατά την κρίση 

της αρµόδιας για το Εθνικό ή Επαρχιακό δίκτυο Υπηρεσίας, λόγω ίδρυσης του 

πρατηρίου σε αυτό, εκτελούνται από τον πρατηριούχο σύµφωνα µε τις υποδείξεις και 

οδηγίες της αρµόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας. 
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5. Εξαιρούνται των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου αι περιπτώσεις 

πρατηρίων επί του εθνικού οδικού δικτύου, βασικού και δευτερεύοντος, καθ' ας αι 

εργασίαι κατασκευής της βάσεως και ασφαλτικής επιστρώσεως των ζωνών 

επιταχύνσεως, επιβραδύνσεως, βραδείας κυκλοφορίας ως και αι τοιαύται σηµάνσεως, 

εκτελούνται υπό της αρµοδίας διά την οδόν Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµ. 

Έργων  εις βάρος και διά λογαριασµόν του εγκαθιστώντος το πρατήριον, όστις και 

υποχρεούται να  εξοφλή αµέσως και άνευ  ετέρας  διατυπώσεως τους παρά της ως άνω 

Υπηρεσίας  αποστελλοµένους αυτώ οικείους εγκεκριµένους λογαριασµούς  δαπανών.  

 

Προς εξασφάλισιν του ∆ηµοσίου ως προς την συµµόρφωσιν του εγκαθιστώντος το 

πρατήριον  προς  τας  ανωτέρω  υποχρεώσεις  του, κατατίθεται µετά της αιτήσεως του 

προς έναρξιν των ως άνω εργασιών εις την προς τούτο αρµοδίαν Υπηρεσίαν  εγγυητική  

επιστολή ανεγνωρισµένης Τραπέζης ή γραµµάτιον Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

διά ποσόν οριζόµενον υπό του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ταύτης, ήτις εγγύησις 

επιστρέφεται µετά την περαίωσιν των έργων και εξόφλησιν των λογαριασµών. Το ποσόν 

της εγγυήσεως δεν δύναται να είναι κατώτερον των 2.000.000 δραχµών. 

 

Αι εν λόγω εργασίαι εκτελούνται είτε δι' απ' ευθείας αναθέσεως εις ένα των εν τη περιοχή 

εργολάβων συντηρήσεως ή ανακαινίσεως ή κατασκευής εθνικής ή επαρχιακής οδού ή 

κατόπιν δηµοπρασίας βάσει µελέτης κατά τας περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων 

διατάξεις ή δι' απ' ευθείας αναθέσεως εις τινά πτυχιούχον εργολάβον έχοντα τα προς  

τούτο απαιτούµενα προσόντα, βάσει προσφοράς, ην δι' εγγράφου δηλώσεώς του ο 

ιδιοκτήτης του πρατηρίου αποδέχεται, παραιτούµενος της τυχόν ωφελείας ην θα είχεν εκ 

της κατόπιν δηµοπρασίας επιτεύξεως ενδεχοµένως καλυτέρων τιµών. Η σχετική σύµβασις 

υπογραφοµένη µεταξύ εργολάβου και Υπηρεσίας, διέπεται υφ' όλων των  περί 

εκτελέσεως ∆ηµ. Έργων διατάξεων. 

 

Άρθρο 8 

Νησίδες αντλιών 

 

1. Η τοποθέτηση των αντλιών ή διανοµέων υγρών καυσίµων γίνεται υποχρεωτικά επί 

νησίδων. Μηχανισµοί και εγκαταστάσεις παροχής νερού και αέρα τοποθετούνται είτε 

στις νησίδες των αντλιών ή, κατά προτίµηση, σε ξεχωριστές νησίδες που 

κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτή ή τοποθετούνται στο κράσπεδο που 

υπάρχει µπροστά ή γύρω από το κτίριο του πρατηρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

παρεµποδίζουν την είσοδο στο πρατήριο και την διακίνηση των εξυπηρετουµένων. 

Μηχανισµοί και εγκαταστάσεις για τον εσωτερικό καθαρισµό των οχηµάτων (όπως 

σκούπες αναρρόφησης σκόνης κ.λπ.) τοποθετούνται επίσης επί των νησίδων που 

περιγράφονται παραπάνω ή επί ξεχωριστών νησίδων. Οι διαστάσεις των ειδικών αυτών 
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νησίδων διαµορφώνονται σύµφωνα µε την λειτουργικότητα της εγκαταστάσεως και 

απεικονίζονται στα υποβαλλόµενα σχεδιαγράµµατα. 

 

2. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος της νησίδας αντλιών ή διανοµέων είναι ένα (1) 

µέτρο, µε δυνατότητα τοπικής µείωσης αυτής το πολύ 10% από κάθε πλευρά, που σε 

καµία περίπτωση όµως δεν θα περιορίζει την προστασία των αντλιών από πιθανή 

πρόσκρουση. Το ύψος της νησίδας από το οδόστρωµα σταθµεύσεως ορίζεται από δέκα 

(10) µέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το µήκος και η µορφή της νησίδας δύναται να 

ποικίλει ανάλογα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των προς ανεφοδιασµό 

οχηµάτων και την εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

3. Η θέση και η διάταξη των νησίδων αντλιών, καθώς και των τυχόν υπερκειµένων 

προστατευτικών στεγάστρων, ρυθµίζεται ανάλογα, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 

της εγκατάστασης από λειτουργική άποψη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος 

ΓΟΚ. Για τυχόν παρέκκλιση από τις ισχύουσες πιο πάνω διατάξεις (λόγω της ειδικής 

φύσης της λειτουργίας του ανεφοδιασµού, η οποία επιβάλλει την προστασία των 

διακινούµενων από βροχή, χιόνι ή καύσωνα), απαιτείται έγκριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός" 

όπως ισχύει. 

 

4. Επί των νησίδων αντλιών είναι δυνατή η τοποθέτηση των καλυµµάτων των φρεατίων 

επιθεώρησης των υπογείων δεξαµενών καυσίµου. 

 

5. Η επίστρωση των νησίδων είναι αντιολισθητική. 

 

Άρθρο 9 

Κτήριο πρατηρίου 

 

1. Ως κτήριο πρατηρίου, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται κάθε εγκατάσταση 

που έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των ασκουµένων εντός του γηπέδου του πρατηρίου 

δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Στο πρατήριο 

πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν χωριστοί χώροι για το γραφείο της επιχείρησης και το 

µηχανοστάσιο (ή µηχανοστάσιο - αποθήκη) καθώς και χώρος υγιεινής. Το κτίσµα ή 

διαµέρισµα του πρατηρίου έχει εσωτερική ωφέλιµη επιφάνεια τριάντα (30) τετραγωνικών 

µέτρων τουλάχιστον. Ειδικά για πρατήρια, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο 

µε τη µέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης (self service) χωρίς την παροχή υπηρεσιών 

υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση πελατών, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός µόνο 

κτίσµατος τουλάχιστον 10 τµ που χρησιµοποιείται για να στεγάσει διάφορες λειτουργίες 

όπως τουαλέτα, τηλεφωνικό θάλαµο (προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ΑΜΕΑ), 
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πίνακες εγκαταστάσεων κλπ. Στα πρατήρια αυτής της κατηγορίας δεν είναι επίσης 

υποχρεωτική η παροχή νερού και πεπιεσµένου αέρα. 

 

2. Ο καθορισµός της θέσεως του κτηρίου µέσα στο γήπεδο ή στο οικόπεδο γίνεται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ ή άλλων αντίστοιχων ή συναφών 

νοµοθετηµάτων και κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται πλήρως ο σκοπός της 

εγκατάστασης. 

 

3. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών και τα όριά τους σε 

όσες περιπτώσεις προβλέπεται ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 209/1998(Α΄ 169) όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

 

4. Τα κτίρια των πρατηρίων υγρών καυσίµων πρέπει να πληρούν γενικώς τους υπό των 

σχετικών οικοδοµικών κανονισµών προβλεπόµενους τεχνικούς όρους καθώς επίσης και 

αυτούς για την προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ, η δε αρχιτεκτονική εµφάνιση αυτών είναι 

άρτια και σύµφωνος προς το περιβάλλον. Τα κτίρια ταύτα έχουν οροφή, δάπεδα και 

τοιχοποιία από υλικό δύσκολα αναφλέξιµο. Είναι δυνατή η χρήση µεταλλικών περιπτέρων 

άρτιας κατασκευής και εµφανίσεως προς εγκατάσταση πρατηρίου. 

 

5. Ο χώρος υγιεινής περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών-γυναικών) και 

νιπτήρες, αριθµού αναλόγου µε το µέγεθος της εγκατάστασης. 

 

6. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου του πρατηρίου είναι σύµφωνη προς τους 

ισχύοντες Κ.Ε.Η.Ε. Εντός του πρατηρίου υπάρχει κιβώτιο φαρµάκων πρώτων βοηθειών. 

 

Άρθρο 10 

Υπόγειες δεξαµενές καυσίµων 

 

1. Οι υπόγειες δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων που εξυπηρετούν την 

εγκατάσταση έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

  α) Είναι κυκλικής ή ελλειπτικής διατοµής απαγορευόµενης της χρήσης δεξαµενών µε 

επίπεδα τοιχώµατα. 

 

  β) Είναι µονού ή διπλού τοιχώµατος. 

Το εξωτερικό τοίχωµα µιας δεξαµενής διπλού τοιχώµατος λειτουργεί ως "περίβληµα 

ανάσχεσης διαρροών". Στο χώρο µεταξύ των δύο τοιχωµάτων δύνανται να 

τοποθετηθούν, µόνιµα ή µη, ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα ελέγχου πιθανής διαρροής. 
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2. Υλικό κατασκευής δεξαµενών. 

 

Ως προς το υλικό κατασκευής οι δεξαµενές επιτρέπεται να είναι: 

 

  α) Μεταλλικές, κατασκευασµένες από χαλυβδοελάσµατα κατάλληλα συγκολληµένα, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς. 

 

Επιτρέπεται η χρήση µεταλλικών δεξαµενών µε περισσότερα του ενός διαµερίσµατα, 

(µέχρι και τέσσερα). Τα διαχωριστικά ελάσµατα έχουν το ίδιο πάχος µε το κυρίως σώµα 

της δεξαµενής, είναι συγκολληµένα σε αυτή και φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις, ώστε 

να µην παραµορφώνονται, όταν υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ των διαφόρων 

διαµερισµάτων. 

 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων των µεταλλικών δεξαµενών σε σχέση µε τη διάµετρό 

τους, ορίζεται ως εξής: 

 

 Πάχος τοιχωµάτων (mm) 

Εσωτερική 
διάµετρος 
δεξαµενής 

(mm) 

Εσωτερικό τοίχωµα 
διπλής δεξαµενής 
ή τοίχωµα µονής 

δεξαµενής 

Εξωτερικό τοί- 
χωµα διπλής 
δεξαµενής 

 
Μέχρι 1600 5 3 
1601-2000 6 3 
2001-2500 7 4 
2501-3000 8 4 

 

Οι µεταλλικές δεξαµενές όλων των τύπων, πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση 

µε καθοδική προστασία. Αντί της καθοδικής προστασίας οι δεξαµενές, εξαρτήµατα και 

σωληνώσεις µπορούν να προστατεύονται, έναντι της διάβρωσης, µε εξωτερική 

επικάλυψη των µεταλλικών επιφανειών, οµοιόµορφα και ισοπαχώς, µε αντιδιαβρωτικό 

υλικό όπως πίσσα ή εποξειδικά υλικά ή πολυουρεθάνη ή πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη 

µε ίνες υάλου ή άλλο κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό. 

 

  β) Πλαστικές, κατασκευασµένες από ειδικές ρητίνες, ενισχυµένες µε ίνες υάλου, µονού ή 

διπλού τοιχώµατος, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 976-1 και ΕΝ 976-2), σε ότι αφορά τη 

συµβατότητα του υλικού κατασκευής τους µε τα καύσιµα, ή σε άλλες αντίστοιχες 

προδιαγραφές. Οι διάµετροι, τα µήκη και τα πάχη τοι χώµατος των πλαστικών δεξαµενών 

καθορίζονται από τον κατασκευαστή τους, σε συµφωνία πάντοτε µε τις 

προαναφερθείσες προδιαγραφές. Οι πλαστικές δεξαµενές συνοδεύονται από σχετική 
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βεβαίωση (πιστοποιητικό δοκιµής) του κατασκευαστή τους, για την κατασκευή τους 

σύµφωνα µε τις πιο πάνω προδιαγραφές. 

 

3. Όλες οι υπόγειες δεξαµενές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ακόλουθες διατάξεις: 

 

  α) Να είναι εξοπλισµένες µε θυρίδα επιθεώρησης (ή ανθρωποθυρίδα), που 

προσαρµόζεται µε κοχλίες επάνω στη δεξαµενή, ώστε να µπορεί να αφαιρείται προς 

επιθεώρηση. Κάθε ανθρωποθυρίδα πρέπει να περιβάλλεται από ειδικό απολύτως 

στεγανό φρεάτιο, ως "περίβληµα ανάσχεσης διαρροών", ανθεκτικό στη διάβρωση, το 

οποίο καλύπτεται από ειδικό υδατοστεγές κάλυµµα, ικανό να παραλάβει το βάρος των 

διερχοµένων οχηµάτων. Τα φρεάτια αυτά και τα καλύµµατα τους είναι σχεδιασµένα και 

τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην µεταφέρουν φορτίο από την πλάκα του καταστρώµατος 

στην υπόγεια δεξαµενή. Φρεάτια ανθρωποθυρίδων δεξαµενών δύνανται να είναι 

προκατασκευασµένα πλαστικά ή µεταλλικά ή από οποιοδήποτε υλικό, που δεν είναι 

διαπερατό από τα καύσιµα και εξασφαλίζει ικανοποιητική στεγανότητα. Κάθε φρεάτιο θα 

φέρει σαφή σήµανση του προϊόντος της δεξαµενής. 

 

  β) Στον πυθµένα της δεξαµενής και συγκεκριµένα κάτω από κάθε άνοιγµα πληρώσεως 

ή µετρήσεως της στάθµης, πρέπει να υπάρχει χαλύβδινη πλάκα ή άλλου είδους ειδική 

ενίσχυση του τοιχώµατος, που προστατεύει την δεξαµενή από πλήγµατα προερχόµενα 

από την επαναλαµβανόµενη εισροή καυσίµου και από την ράβδο µέτρησης. 

 

  γ) Τα πώµατα των σωλήνων πληρώσεως και µετρήσεως στάθµης κοχλιούνται ή 

προσαρµόζονται αεροστεγώς µε µηχανισµό ταχείας συνδέσεως και πρέπει να είναι 

κατασκευασµένα από αλουµίνιο, ορείχαλκο, πλαστικό ή άλλο υλικό που δεν διαβρώνεται 

σε περιβάλλον καυσίµων και δεν δηµιουργεί κίνδυνο σπινθηρισµού, σε περίπτωση 

κρούσεως αυτού µε κάποιο µεταλλικό στοιχείο. 

 

  δ) Πρέπει να υπάρχει ράβδος µέτρησης του περιεχοµένου της δεξαµενής, µε κατάλληλες 

υποδιαιρέσεις, κατασκευασµένη από ορείχαλκο ή άλλο υλικό, αναλόγων ιδιοτήτων. 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονικό ή άλλο σύστηµα ελέγχου και 

µέτρησης της στάθµης ή της περιεκτικότητας σε καύσιµο της δεξαµενής. 

 

  ε) Να είναι εξοπλισµένες µε διάτρητο σωλήνα - οδηγό της ράβδου µέτρησης ("βέργας"), 

µήκους πενήντα (50) εκατοστών. 

 

  στ) Να είναι εξοπλισµένες µε σωλήνα πλήρωσης της δεξαµενής, ο οποίος φθάνει µέχρι 

ύψους δεκαπέντε (15) εκατοστών από τον πυθµένα και η απόληξή του είναι κοµµένη υπό 
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γωνία 45°, ώστε η εκροή του καυσίµου να γίνεται προς την πλέον αποµακρυσµένη 

πλευρά του κυλίνδρου της δεξαµενής. 

 

Στον σωλήνα αυτόν, στις εφεξής τοποθετούµενες δεξαµενές, πρέπει να τοποθετείται 

ειδική διάταξη αποφυγής υπερχειλίσεως (overfill protection), όταν το στόµιο πλήρωσης 

δεν βρίσκεται µέσα στο φρεάτιο της δεξαµενής. 

 

  ζ) Να είναι εξοπλισµένες µε σωλήνα αναρρόφησης του καυσίµου, ο οποίος αρχίζει από 

απόσταση δέκα (10) περίπου εκατοστών από τον πυθµένα και προσαρµόζεται 

κατάλληλα στην ανθρωποθυρίδα. Ο σωλήνας αυτός δεν τοποθετείται προφανώς στην 

περίπτωση που χρησιµοποιείται υποβρύχια (εµβαπτιζόµενη), αντλία καυσίµων. 

 

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

 

  θ) Να φέρουν πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή της 

δεξαµενής, το έτος κατασκευής, οι διαστάσεις και η χωρητικότητά της, προσαρµοσµένο 

σε εµφανές σηµείο της ανθρωποθυρίδας. 

 

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

 

Εννοείται ότι σε περίπτωση δεξαµενής µε περισσότερα διαµερίσµατα, κάθε διαµέρισµα 

εφοδιάζεται µε ιδιαίτερη ανθρωποθυρίδα και τα αντίστοιχα απαιτούµενα εξαρτήµατα. 

 

4. Η ολοκληρωµένη διάταξη εξαερισµού των δεξαµενών βενζίνης δύναται να 

περιλαµβάνει κατά σειρά από την δεξαµενή προς την τελική απόληξη: βαλβίδες 

ανάκτησης ατµών µε πλωτήρα (µία βαλβίδα ανά δεξαµενή ή διαµέρισµα αποθήκευσης 

βενζίνης), υπόγειο ή υπέργειο συλλέκτη ατµών από όλες τις δεξαµενές βενζίνης, βαλβίδα 

ασφαλείας στην οποία συνδέεται ο σωλήνας συλλογής ατµών του βυτιοφόρου 

οχήµατος τροφοδοσίας βενζίνης και βαλβίδα ή διάταξη βαλβίδων εξαερισµού πιέσεως -

υποπιέσεως, η οποία επιτρέπει την είσοδο ποσότητας αέρα εντός των δεξαµενών σε 

περίπτωση δηµιουργίας κενού στις δεξαµενές κατά τη λειτουργία των αντλιών ή την 

έξοδο µικρής ποσότητας ατµών, σε περίπτωση αύξησης της πίεσης ατµών στις 

δεξαµενές. Οι σωλήνες εξαερισµού οµοειδών προϊόντων µπορεί να συνδέονται µέσω 

ειδικών διατάξεων αποκλεισµού της µεταφοράς προϊόντων από δεξαµενή σε δεξαµενή. Η 

σύνδεση αυτή µπορεί να γίνεται, υπόγεια ή υπέργεια µέσω επιπλεουσών βαλβίδων (ven 

float valve) ή χωρίς την παρέµβαση επιπλεουσών βαλβίδων σε ύψος ανώτερο των 

βυτιοφόρων. 

Η ανωτέρω διάταξη εξαερισµού είναι σύµφωνη µε τα διαλαµβανόµενα στην υπ. αριθµ. 

οικ. 10245/713/97 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των 
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εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση 

βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής 

καυσίµων" (Β΄ 311). 

 

Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαµενές πετρελαίου, ή και για τις δεξαµενές βενζίνης 

πρατηρίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, κατασκευάζονται από 

σωληνώσεις µεταλλικές (γαλβανισµένες ενισχυµένου τύπου) ή πλαστικές από υλικό που 

δεν αλλοιώνεται στα πετρελαιοειδή, διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης της 1½, και µέσω 

κατακόρυφου σωλήνα, καταλήγουν σε ειδικό εξάρτηµα (καπελάκι), µε ή χωρίς βαλβίδα 

ανάλογα του τρόπου κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται αδυναµία ανάµιξης των 

προϊόντων. Οι κατακόρυφοι σωλήνες στηρίζονται αδιακρίτως σε εξωτερικό τοίχο κτιρίου 

ή σε υποστύλωµα στεγάστρου ή σε άλλη ειδική σταθερή κατασκευή (µεταλλική, από 

σκυρόδεµα, ή άλλο υλικό), η οποία αποτρέπει τη δηµιουργία παραµόρφωσης. Η 

απαγωγή των ατµών από τα στόµια εξαέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερη και να µην 

κατευθύνεται σε κλειστούς χώρους µέσω παραθύρων, ανοιγµάτων, ηλεκτρικών και 

υδραυλικών φρεατίων κ.λπ. 

 

5. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των αντλιών µε καύσιµο από τις δεξαµενές 

κατασκευάζονται είτε από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ή από πλαστικούς σωλήνες 

ειδικών προδιαγραφών (άκαµπτους ή ηµιεύκαµπτους ή εύκαµπτους), διαµέτρου κατ’ 

ελάχιστο 11/2. Όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα διασύνδεσης των µερών που τις 

αποτελούν, θα πρέπει να είναι από εγκεκριµένα υλικά. 

 

Σε σωληνογραµµές πιέσεως - κατάθλιψης (περίπτωση συνδυασµού υποβρύχιας αντλίας 

µε διανοµέα) πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικοί, εγκεκριµένοι σωλήνες διπλού 

τοιχώµατος, ως µέτρο περιορισµού και ελέγχου πιθανής διαρροής. Σε σωληνογραµµές 

πιέσεως πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut off valves) 

κάτω από τους διανοµείς καυσίµου που θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή 

καυσίµου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανοµέων λόγω ατυχήµατος. 

 

Σε σωληνογραµµές αναρρόφησης (περίπτωση αναρρόφησης καυσίµου από την 

δεξαµενή µε τη βοήθεια αντλίας τοποθετηµένης επί νησίδας), χρησιµοποιούνται 

σωλήνες, µονού ή διπλού τοιχώµατος. Φρεάτια ελέγχου διαρροών µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν ως επιπλέον µέτρο πρόληψης και κατά µήκος σωληνώσεων µονού ή 

διπλού τοιχώµατος. 

 

Η διέλευση όλων των σωληνώσεων µέσω των τοιχωµάτων των φρεατίων γίνεται µε 

χρήση ειδικών στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων. 

 

 23



Οι σωληνώσεις, αµέσως µετά την εγκατάσταση τους και πριν τον οριστικό εγκιβωτισµό 

τους, πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στεγανότητας σε πίεση της τάξεως του 150% 

της κανονικής πίεσης λειτουργίας. 

 

Οι σωληνογραµµές καυσίµου πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 1 % από τις αντλίες ή 

τους διανοµείς, προς τις δεξαµενές (ανώτερο σηµείο οι αντλίες ή οι διανοµείς). 

 

Σε χώρους όπου υπάρχουν φορτία από κίνηση οχηµάτων η ελάχιστη απόσταση των 

σωληνώσεων από το κατάστρωµα του πρατηρίου είναι εικοσιπέντε (25) εκατοστά 

συµπεριλαµβανοµένης και της πλάκας. Ο χώρος γύρω από τις σωληνώσεις γεµίζεται µε 

αδρανή υλικά πλήρωσης που συµπυκνώνονται, µε ιδιαίτερη προσοχή εφόσον πρόκειται 

για πλαστικούς σωλήνες. 

 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται υποβρύχιες αντλίες πιέσεως καυσίµου από τις 

δεξαµενές προς τον διανοµέα καυσίµου, πρέπει ο σχεδιασµός της εγκατάστασης και τα 

χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα να αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίµων σε 

περίπτωση βλάβης. 

 

6. Αναφορικά µε τα µέτρα και τις διατάξεις που χρησιµοποιούνται για προστασία έναντι 

διαρροών καυσίµου και εντοπισµό τους ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρµόζεται τουλάχιστον µία µέθοδος ελέγχου 

διαρροών από δεξαµενές και σωληνώσεις. Ο έλεγχος διαρροών µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε τις ακόλουθες µεθόδους και µέσα. 

 

  α) Χρήση συστηµάτων ελέγχου στάθµης δεξαµενής. 

 

Τα συστήµατα αυτά ελέγχουν µε απόλυτη ακρίβεια την στάθµη της δεξαµενής και σε 

περίπτωση που αυτή µεταβληθεί αδικαιολόγητα δίνουν ηχητική και οπτική ένδειξη 

διαρροής. Τέτοια συστήµατα µπορεί να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικούς ή άλλους 

αισθητήρες, όπως αισθητήρες υπερήχων. 

 

  β) Έλεγχος διακένου δεξαµενών διπλού τοιχώµατος. 

 

Ο έλεγχος διακένου δεξαµενών διπλού τοιχώµατος για πιθανές διαρροές µπορεί να 

γίνεται µε την χρήση διαφόρων µεθόδων και µέσων, όπως χρήση αισθητήρων που 

ανιχνεύουν ύπαρξη υδρογονανθράκων ή νερού, έλεγχος µιας προκαθορισµένης πίεσης 

στο διάκενο, οπτικός ή άλλος έλεγχος στάθµης υγρού σκοπίµως εγκλωβισµένου εντός 

του διακένου της δεξαµενής. Σε κάθε περίπτωση που µεταβάλλεται η παράµετρος που 
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ελέγχεται (όπως πτώση της πίεσης στο διάκενο), αυτό αποτελεί ένδειξη ύπαρξης 

διαρροής. 

 

  γ) Έλεγχος µέσω φρεατίων ελέγχου διαρροών. 

 

Στις νέες εγκαταστάσεις πρατηρίων διανοµής καυσίµων απαιτείται η ύπαρξη φρεατίων 

ελέγχου διαρροών (monitoring wells). Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρροών πρέπει να 

µπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί ποσότητα πετρελαιοειδών από το έδαφος, που 

µπορεί να οφείλεται σε διαρροή δεξαµενών ή σωληνώσεων. Τα φρεάτια αυτά πρέπει να 

είναι διαµέτρου τουλάχιστον εκατό (100) χιλιοστών και να ανθίστανται στη διάβρωση 

από νερό ή πετρελαιοειδή. Εντός των φρεατίων µπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες 

που θα ελέγχουν συνεχώς την ύπαρξη καυσίµου ή την ύπαρξη ατµών 

υδρογονανθράκων ή την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε υπόγεια ύδατα. Σε περίπτωση 

που δεν χρησιµοποιούνται αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης των φρεατίων 

πρέπει να γίνεται έλεγχος των φρεατίων µε χειροκίνητα µέσα, τουλάχιστον µία φορά 

µηνιαίως. Ο πυθµένας του φρεατίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 mm 

πιο χαµηλά από το κατώτερο σηµείο της δεξαµενής ή των σωληνώσεων και να 

περιβάλλεται από λεπτόκοκκο χαλίκι σε ακτίνα τουλάχιστον 300 mm. Το τοίχωµα του 

φρέατος πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να επιτρέπει την διέλευση υγρών, όχι 

όµως και στερεών (συνήθως είναι ένας διάτρητος ειδικός πλαστικός σωλήνας, ο οποίος 

επί πλέον περιβάλλεται από ειδικό ύφασµα - φίλτρο). Σε εγκαταστάσεις όπου δεν 

χρησιµοποιούνται δεξαµενές διπλού τοιχώµατος µε κάποιο σύστηµα ανίχνευσης 

διαρροής στο διάκενο µεταξύ των δύο τοιχωµάτων, πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια 

ελέγχου διαρροών (µε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο εντοπισµού υδρογονανθράκων), ως 

εξής: 

 

Πλήθος δεξαµενών Απαιτούµενα Φρεάτια 

1 2 

2 - 6 4 

Άνω των 6 6 

 

Σε εγκαταστάσεις µε δεξαµενές διπλού τοιχώµατος µε κάποιο σύστηµα ανίχνευσης 

διαρροής στο διάκενο µεταξύ των δύο τοιχωµάτων, ένα φρεάτιο ελέγχου σε κατάλληλη 

θέση αρκεί. Φρεάτια ελέγχου διαρροών πρέπει να χρησιµοποιούνται και κατά µήκος των 

σωληνογραµµών µεταφοράς καυσίµων. Όλα τα φρεάτια ελέγχου πρέπει να 

σφραγίζονται από ειδικά απολύτως στεγανά καλύµµατα, επί του καταστρώµατος του 

πρατηρίου. 
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  δ) Ως µέσο ελέγχου διαρροών επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 

τεχνολογία (όπως ειδικά καλώδια - αισθητήρες κατά µήκος των σωληνώσεων) που θα 

µπορεί να εντοπίζει διαρροές της τάξεως των 0,75 λίτρων την ώρα κατ΄ ελάχιστο, µε 

ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης τουλάχιστον 95% και µε πιθανότητα λάθους συναγερµού 

5% το µέγιστο, εφόσον ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης ή 

άλλες αντίστοιχες. 

 

  ε) Τα φρεάτια επάνω στα οποία εδράζονται οι αντλίες νησίδας ή οι διανοµείς πρέπει να 

είναι µεταλλικά ή πλαστικά, απολύτως στεγανά και να παρέχεται η δυνατότητα οπτικού 

ελέγχου πιθανή διαρροής. 

 

  στ) Σε σωληνογραµµές πιέσεως που χρησιµοποιούνται σωλήνες διπλού τοιχώµατος 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ή όχι διαρροής στη 

σωληνογραµµή από τα στεγανά φρεάτια από τα οποία αρχίζει ή στα οποία καταλήγει 

αυτή. 

 

7. Για να διασφαλιστεί η επάρκεια της αντιδιαβρωτικής ή καθοδικής προστασίας των 

δεξαµενών απαιτείται έλεγχος µε δοκιµές στεγανότητας 10 χρόνια µετά την πρώτη 

εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια µε ευθύνη των πρατηριούχων. Οι 

δοκιµές αυτές γίνονται µε ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακριβείας που µπορεί να 

βασίζονται σε έλεγχο της στάθµης, έλεγχο µε βάση ακουστικές µεθόδους, έλεγχο τύπου 

sonar ή άλλες αναγνωρισµένες µεθόδους. Οι δεξαµενές που έχουν αντιδιαβρωτική 

προστασία (πλαστικές, σιδηρές µε εξωτερικό πολυεστερικό µανδύα, σιδηρές µε καθοδική 

προστασία, όλες οι διπλού τοιχώµατος) πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιµές 

στεγανότητας 10 χρόνια µετά την πρώτη εγκατάσταση τους και εν συνεχεία κάθε 5 

χρόνια, εκτός εάν τοποθετηθεί κάποιο σύστηµα ελέγχου διαρροών. 

 

Απαιτείται αρχικός έλεγχος διαρροών δεξαµενών 15 χρόνια µετά την πρώτη εγκατάσταση 

και περιοδικός έλεγχος διαρροών δεξαµενών κάθε 8 χρόνια, σε εγκαταστάσεις όπου 

υπάρχουν ένα ή περισσότερα συστήµατα ελέγχου διαρροών. 

 

8. Όλα τα µεταλλικά µέρη των δεξαµενών αλλά και το πλαίσιο του φρεατίου 

γεφυρώνονται κατάλληλα µεταξύ τους, µε γυµνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό γειώσεως, 

µέσω καταλλήλων ακροδεκτών ("κος") και γειώνονται είτε µε την βοήθεια γαλβανισµένων 

σιδηροσωλήνων ή ειδικών συµπαγών ράβδων γείωσης (οι οποίες είναι επισκέψιµες 

µέσω ειδικού φρεατίου) ή µε άλλες κατάλληλες διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται 

αντίσταση γείωσης µικρότερη των 7 Ω. Η γείωση των δεξαµενών είναι ανεξάρτητη από 

την γείωση της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως του κτιρίου και αποσκοπεί στην διοχέτευση 

 26



στο έδαφος των στατικών φορτίων, που δηµιουργούνται κατά την διακίνηση (πλήρωση, 

αναρρόφηση) του καυσίµου. 

 

9. Τοποθέτηση δεξαµενών. 

 

Όλες οι δεξαµενές, προ της εγκαταστάσεως εντός του εδάφους, πρέπει να δοκιµάζονται 

και να επιθεωρούνται όπως προβλέπεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές 

προδιαγραφές (πλήρωση µε νερό, εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος 

µε σαπουνόνερο) µε ευθύνη των εκµεταλλευτών των πρατηρίων, προκειµένου να 

διαπιστώνεται η στεγανότητα τους. Ειδικά οι πλαστικές δεξαµενές µονού τοιχώµατος, 

πρέπει επιπλέον να δοκιµάζονται για την στεγανότητα τους και αφού έχουν τοποθετηθεί 

και περιβληθεί µε αδρανή υλικά πλήρωσης. 

 

Όλες οι δεξαµενές πρατηρίου τοποθετούνται υπογείως στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο 

ώστε το ανώτερο σηµείο του καλύµµατος της ανθρωποθυρίδας τους, να βρίσκεται 

τουλάχιστον εβδοµήντα (70) εκατοστά από την επιφάνεια του καταστρώµατος. 

 

Ανάλογα του εάν οι δεξαµενές είναι µονού ή διπλού τοιχώµατος και προκειµένου σε κάθε 

περίπτωση να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαρροής καυσίµων στο υπέδαφος, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

  α) Οι µεταλλικές δεξαµενές µονού τοιχώµατος τοποθετούνται εντός ετέρου 

περιβλήµατος ανάσχεσης διαρροών, το οποίο δύναται να είναι κατασκευασµένο από 

σκυρόδεµα (µε στεγανοποιητική επάλειψη) ή άλλο υλικό µη διαπερατό από πετρελαιοειδή 

(όπως ειδικές συνθετικές µεµβράνες επί τόπου εφαρµοζόµενες από ειδικευµένους 

τεχνίτες). Ο πυθµένας του εκ σκυροδέµατος περιβλήµατος, ή η εκσκαφή επάνω στην 

οποία θα τοποθετηθεί η µη διαπερατή µεµβράνη θα πρέπει να έχει κλίση τουλάχιστον 1% 

προς το ή τα φρεάτια ελέγχου διαρροών. 

 

   αα) Εφόσον το περίβληµα ανάσχεσης πρόκειται να κατασκευαστεί από σκυρόδεµα 

πρέπει η κατασκευή των τοιχείων και του πυθµένα να γίνει σε µία φάση, µε τη χρήση 

ενιαίου ξυλοτύπου. Το πάχος των πλευρικών τοιχωµάτων πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) 

εκατοστά και του πυθµένα είκοσι (20) εκατοστά. Ο οπλισµός υπολογίζεται βάσει των 

συνθηκών (ωθήσεις γαιών ή νερού) και οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερος ή ίσος προς τον 

ελάχιστο οπλισµό τοιχωµάτων, όπως καθορίζεται από τον κανονισµό οπλισµένου 

σκυροδέµατος. Ο ελάχιστος οπλισµός του πυθµένα εξαρτάται από τη φύση του 

εδάφους και την ύπαρξη ή όχι άνωσης (υδροφόρου ορίζοντα) και είναι πλέγµα 

διαστάσεων #12/15. Ο χώρος µεταξύ των τοιχείων και της δεξαµενής, πλάτους 

τουλάχιστον δέκα (10) εκατοστών, γεµίζεται µε ξηρή άµµο µέχρι την βάση της 
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ανθρωποθυρίδας. Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσοτέρων της µιας δεξαµενών εντός 

του ιδίου κιβωτίου από σκυρόδεµα, τηρείται απόσταση µεταξύ αυτών τουλάχιστον 

σαράντα (40) εκατοστών του µέτρου. Πάνω από το σηµείο αυτό κατασκευάζεται 

σφραγιστική πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα, ο δε χώρος πάνω από την πλάκα αυτή 

γεµίζεται µε χώµα ή άλλα κοσκινισµένα υλικά εκσκαφής τα οποία συµπιέζονται και στη 

συνέχεια καλύπτονται από πλάκα σκυροδέµατος, υπολογισµένη για συγκεντρωµένο 

φορτίο δεκαπέντε (15) τόνων, τουλάχιστον, εφόσον διέρχονται οχήµατα από επάνω της, 

µέχρι την τελική επιφάνεια. 

 

   ββ) Εφόσον ως περίβληµα ανάσχεσης χρησιµοποιηθεί αδιαπέραστη συνθετική 

µεµβράνη και τοποθετηθούν οι δεξαµενές εντός της εκσκαφής χωρίς την ύπαρξη 

περιβλήµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

    1. Η θέση εκσκαφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από τα θεµέλια 

υπαρχόντων κτισµάτων. 

    2. Οι δεξαµενές θα πρέπει να περιβάλλονται από συµπιεσµένα υλικά πλήρωσης σε 

απόσταση τριανταπέντε (35) εκατοστών κατ ελάχιστο. 

    3. Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της δεξαµενής και των παρειών της εκσκαφής, αλλά 

και µεταξύ δεξαµενών, πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδοµήντα (70) εκατοστά. 

    4. Η απόσταση του ανώτερου σηµείου δεξαµενής, από πλάκα καταστρώµατος 

διαφέρει ανάλογα µε το εάν η πλάκα δέχεται φορτίο από διέλευση οχηµάτων, εάν είναι 

οπλισµένη ή όχι και εάν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ή προβλέπεται ότι µπορεί να 

ανέλθει έως το ύψος της δεξαµενής. 

 

   γγ) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχείων (ή άλλου περιβλήµατος ανάσχεσης διαρροών) 

πρέπει να απέχουν από υπόγεια δίκτυα, νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, αποχετεύσεως, 

απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) εκατοστών και από δίκτυα αερίου καυσίµου πενήντα 

(50) εκατοστών τουλάχιστον. 

 

  β) Οι πλαστικές δεξαµενές µονού και διπλού τοιχώµατος καθώς και οι µεταλλικές 

δεξαµενές διπλού τοιχώµατος, µπορούν να τοποθετηθούν υπόγεια, χωρίς να είναι 

αναγκαία η τοποθέτηση τους εντός ετέρου περιβλήµατος ανάσχεσης διαρροών. Για την 

τοποθέτηση αυτών, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση ββ, εδάφια  

1 - 4. 

 

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση υπόγειων δεξαµενών µέσα στο κτίριο του πρατηρίου. Η 

εγκατάσταση αυτή επιτρέπεται µόνο σε ακάλυπτο χώρο σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.5 

του ΓΟΚ όπως ισχύει (ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε µε τον. 2831/2000) και στις 

θέσεις που εγκρίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι 
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δεξαµενές µπορούν να τοποθετούνται µέσα σε ισόγειο στεγασµένο ιδιωτικό χώρο, 

ανοιχτό κατά τις δυο τουλάχιστον πλευρές και σε βάθος µέχρι πέντε (5) µέτρα 

µετρούµενο µεταξύ του κέντρου της ανθρωποθυρίδας και της πλησιέστερης προς αυτήν 

προβολής των ακραίων σηµείων της περιµέτρου της οροφής επικάλυψής του. 

 

11. Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαµενής ορίζεται σε 50 κ.µ. 

χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική µέγιστη 

επιτρεπόµενη χωρητικότητα των υπογείων δεξαµενών για κάθε εγκατάσταση, καθορίζεται 

σε 300 κ.µ. για βενζίνες (γενικώς) και για πετρέλαιο (κινήσεως, θερµάνσεως ή και 

φωτιστικό). 

 

Άρθρο 11 

Υπέργειοι δεξαµεναί πετρελαίου 

 

Η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαµενών πετρελαίου θέρµανσης ή φωτιστικού 

συνολικής µέγιστης επιτρεπόµενης χωρητικότητας 20 κ.µ., σε πρατήρια υγρών καυσίµων 

επιτρέπεται εκτός οικισµών και σε ζώνη πέραν των 500 µ. από τα όριά τους (µε τους 

παρακάτω όρους):  

 

α) Η θέσις της δεξαµενής δέον να ορίζηται εις ακάλυπτον χώρον και εις ικανήν 

απόστασιν από υφισταµένης προ της εγκαταστάσεως οδικής αρτηρίας πάντως δε 

έσωθεν της οικοδοµικής γραµµής κατά 3µ. τουλάχιστον. 

 

β) Η δεξαµενή δέον να είναι µεταλλική, κυκλικής ή ελλειπτικής διατοµής, πάχους 

τοιχωµάτων ως εν περιπτ.(α)(γγ) του άρθρου 10 ορίζεται και να τοποθετήται επί βάθρου 

αναλόγου αντοχής, κατασκευαζοµένου εκ σκυροδέµατος ή εκ µεταλλικών στοιχείων 

(σιδηροκατασκευή). 

 

γ) Η τοποθέτησις υπεργείου δεξαµενής δέον να συντελήται µε τον διαµήκη άξονα υπό 

κλίσιν προς τον κρουνόν απαγωγής  των στερεών καταλοίπων τουλάχιστον 3% ως προς 

το οριζόντιον επίπεδον. 

 

δ) Η δεξαµενή δέον να φέρη:  

 

  αα) Κρουνόν εκκενώσεως και απαγωγής των στερεών καταλοίπων εις το κατώτατον 

σηµείον αυτής. 

  ββ) Κρουνόν εκροής του πετρελαίου εις τον έναντι, εν σχέσει προς τον κρουνόν 

εκκενώσεως, πυθµένα της δεξαµενής. Το κέντρον της αντιστοίχου οπής δέον να 
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υπέρκειται του  κατωτάτου σηµείου του αντιστοίχου πυθµένος τουλάχιστον κατά 90 

χιλιοστόµετρα. 

  γγ) Σωλήνα πληρώσεως.  

  δδ) Σωλήνα εξαερισµού µε το άνω άκρον καµπυλούµενον προς τα κάτω και φέρον 

επιστόµιον εκ µεταλλικού πλέγµατος, εξ ανοξειδώτου µετάλλου των 40 MESH ανά 

τετραγωνικήν ίντσαν. 

  εε) ∆είκτην ελέγχου στάθµης. 

  στστ) Οπήν µεθ' οδηγού σωλήνος διά την καταµέτρησιν του περιεχοµένου. 

 

ε) Η δεξαµενή δέον να προστατεύηται διά διατάξεως γειώσεως (της αντιστάσεως  

γειώσεως ούσης µικρότερας των 7 OHM) του µεταλλικού αυτής κελύφους, εις ην να 

γεφυρούνται άπαντα τα µη συγκεκολληµένα µέρη αυτής και της εν γένει σιδηράς 

κατασκευής της, κατά τους ισχύοντος εκάστοτε περί γειώσεων κανονισµούς. 

 

στ) Η προσαρµογή των διαφόρων εξαρτηµάτων (σωληνώσεων, κρουνών κλπ.) επί της 

δεξαµενής δέον να είναι  επιµεληµένη εξασφαλιζοµένης απολύτως της στεγανότητος εις 

τα σηµεία προσαρµογής. 

 

ζ) Τα χρησιµοποιούµενα διά την εγκατάστασιν της δεξαµενής εξαρτήµατα, δέον όπως 

ανθίστανται εις την εξ οξειδώσεως προσβολήν.  

 

η) Αι σωλήνες  µεταγγίσεως του  καυσίµου  από της υπεργείου δεξαµενής εις την ή τας 

υπογείους τοιαύτας, δέον όπως διέρχονται υπογείως, απαγορευοµένης της  χρήσεως 

σωληνώσεως υπέρ το έδαφος. 

 

θ) Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαµενής ορίζεται σε 10 κυβικά 

µέτρα, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. 

 

Η συνολική για κάθε πρατήριο µεγίστη επιτρεποµένη χωρητικότητα των υπέργειων 

δεξαµενών καθορίζεται σε 20 κυβικά µέτρα. 

 

ι) Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια δεξαµενή, τροφοδοσία αντλίας 

παροχής πετρελαίου ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήµατος, για µετάγγιση 

πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήµατα, καθώς και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού 

συγκροτήµατος, ακόµη και υπό µορφή µικρής κλίµακας γεµιστηρίου, για τη µετάγγιση 

του πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήµατα, σύµφωνα µε την σχετική µελέτη Μηχανολόγου 

Μηχανικού. 
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Άρθρο 12 

Αντλίες και διανοµείς καυσίµων 

 

1. Η παροχή καυσίµων δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω: 

 

  α) Αντλίας αναρρόφησης, η οποία αποτελείται από µεταλλικό κέλυφος εντός του 

οποίου περιέχονται αντλητικό συγκρότηµα αναρρόφησης καυσίµου, αεροδιαχωριστής, 

ογκοµετρητής ακριβείας, µηχανικός ή ηλεκτρονικός µηχανισµός καταγραφής 

παρεχόµενης ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Το αντλητικό 

συγκρότηµα αναρρόφησης καυσίµου αποτελείται από µία αντλία θετικού εκτοπίσµατος, 

η οποία κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα. Το αντλητικό συγκρότηµα 

αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει φίλτρο, σύστηµα αεροδιαχωρισµού 

προϊόντος και βαλβίδα by pass, ή 

 

  β) ∆ιανοµέα καυσίµου, δηλαδή συστήµατος µέτρησης και διανοµής καυσίµου χωρίς 

την ύπαρξη, εντός του κελύφους του, αντλητικού συγκροτήµατος και αεροδιαχωριστή. Ο 

διανοµέας τροφοδοτείται µε καύσιµο από υποβρύχιες, (εµβαπτιζόµενες), αντλίες οι 

οποίες εγκαθίστανται εντός των δεξαµενών. Ο διανοµέας καυσίµου αποτελείται από 

µεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου περιέχονται ογκοµετρητής ακριβείας, µηχανικός ή 

ηλεκτρονικός µηχανισµός καταγραφής παρεχόµενης ποσότητας, ελαστικός σωλήνας 

και ακροσωλήνιο. Ως υποβρύχια αντλία καυσίµου νοείται η ηλεκτρική αντλία που 

εµβαπτίζεται µέσα στο καύσιµο της δεξαµενής και παρέχει καύσιµο υπό πίεση στους 

διανοµείς καυσίµου. Η υποβρύχια αντλία αποτελείται από τρία κύρια µέρη: 

 

 - την εξωτερική µονάδα, που περιέχει το στεγανό ακροκιβώτιο ηλεκτρολογικών 

συνδέσεων, τη βαλβίδα αντεπιστροφής, και την ανακουφιστική βαλβίδα. Σε κατάλληλο 

σηµείο της εξωτερικής µονάδας υπάρχει σπείρωµα, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται 

σταθερά επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαµενής. Επίσης, πρέπει να φέρει πινακίδια 

όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα καθώς και το 

εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθµός σειράς αυτής. 

 

 - την εµβαπτιζόµενη σωλήνωση, η οποία αποτελείται από δύο οµόκεντρους σωλήνες. 

Εντός του εσωτερικού σωλήνα - οδηγού διέρχονται οι καλωδιώσεις, προς το υποβρύχιο 

αντλητικό συγκρότηµα και από τον εξωτερικό σωλήνα-δακτύλιο διέρχεται το καύσιµο από 

το αντλητικό συγκρότηµα προς την εξωτερική µονάδα και ακολούθως προς τον επί της 

νησίδας των αντλιών τοποθετηµένο διανοµέα 

 

 - το αντλητικό συγκρότηµα, που περιλαµβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία  και το 

φίλτρο στο σηµείο αναρρόφησης. 
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Ο ηλεκτροκινητήρας και όλα τα ηλεκτρικά µέρη, πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

αναγνωρισµένες ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές στεγανότητας και 

αντιεκρηκτικότητας που αφορούν περιβάλλον καυσίµων. 

 

Οι υποβρύχιες αντλίες πρέπει να διαθέτουν, επίσης, σύστηµα που θα ελέγχει τις πιθανές 

διαρροές καυσίµου κατά τη διάρκεια της παράδοσης και θα ενεργοποιείται σταµατώντας 

τη ροή όταν προκληθεί κάποια διαρροή. 

 

2. Η παροχή και καταγραφή της παρεχόµενης ποσότητας από αντλίες αναρροφήσεως 

και διανοµείς πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε µονάδες µετρήσεως, η δε 

ακρίβεια της παρεχόµενης ποσότητας υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

του κράτους. Η ακρίβεια της παρεχόµενης ποσότητας πρέπει να διασφαλίζεται µε την 

σφράγιση, µε µη παραβιαζόµενη σφραγίδα µίας χρήσεως, του σηµείου ρυθµίσεως του 

ογκοµετρητή. Η καταγραφόµενη, στον ηλεκτρονικό ή µηχανικό καταγραφικό µηχανισµό, 

ένδειξη πρέπει να ανταποκρίνεται στην µετρούµενη από τον ογκοµετρητή παρεχόµενη 

ποσότητα. Το σφάλµα µετρήσεως πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των επιτρεποµένων ορίων, 

όπως αυτά καθορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής πρέπει να διαθέτουν ίδιο φωτισµό 

προς παρακολούθηση των ενδείξεων του καταγραφικού µηχανισµού και κατάλληλο 

µηχανισµό που δεν θα επιτρέπει την παροχή εάν δεν µηδενιστεί, αυτόµατα ή χειροκίνητα, 

η ένδειξη προηγούµενης παροχής.  

 

Το ακροσωλήνιο (επιστόµιο) παροχής καυσίµου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

διακόπτει αυτόµατα την παροχή καυσίµου εάν υπερπληρωθεί η δεξαµενή του οχήµατος. 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε 

δείκτη ροής σε εµφανές σηµείο, ο οποίος να είναι πλήρης καυσίµου πριν και µετά την 

παροχή. 

 

Στο σηµείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής µε την αντλία αναρρόφησης ή 

τον διανοµέα πρέπει να παρεµβάλλεται ειδική βαλβίδα η οποία, σε περίπτωση θραύσης 

της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο µέρη ώστε να µην υπάρχει περίπτωση 

ανεξέλεγκτης εκροής καυσίµου. 

 

Στο σηµείο σύνδεσης του διανοµέα, µε την υπό πίεση σωληνογραµµή παροχής 

καυσίµου σε αυτόν, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (shut off 

valve), που θα αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίµου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 

αποξήλωσης του διανοµέα λόγω ατυχήµατος (π.χ. πρόσκρουση οχήµατος). 
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Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανοµείς εφεξής πρέπει να εγκαθίστανται επάνω  από 

στεγανό φρεάτιο (περίβληµα ανάσχεσης διαρροών) που µπορεί να κατακρατεί 

ποσότητες καυσίµου που πιθανώς θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή 

του διανοµέα ή από τα σηµεία σύνδεσης αυτών µε τις αντίστοιχες σωληνώσεις.  

 

Στο στεγανό φρεάτιο καταλήγουν οι σωληνώσεις, οι προερχόµενες από τις δεξαµενές, 

µέσω στυπιοθλιπτών. Η ακραία σύνδεση των σωληνώσεων τροφοδοσίας µε τις αντλίες 

αναρροφήσεως ή τους διανοµείς, εντός του ανωτέρω φρεατίου, γίνεται µε τη βοήθεια 

εύκαµπτων σωλήνων σύνδεσης. 

 

Όλοι οι διανοµείς και οι αντλίες αναρρόφησης εφεξής πρέπει να έχουν την δυνατότητα 

να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις "περί ανάκτησης ατµών υδρογονανθράκων 

φάση ΙΙ (vapor recovery stage II)".  

 

Όλα τα ηλεκτρικά µέρη και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τους 

ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς, ώστε να αποτρέπεται πιθανότητα επαφής ατµών 

καυσίµου µε ηλεκτρικό ρεύµα.  

 

Πρέπει να υπάρχει σύστηµα φυσικού αερισµού. Υποχρεωτικά η αντλία αναρροφήσεως ή 

ο διανοµέας φέρει πινακίδιο όπου αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και 

ο αριθµός σειράς αυτού. 

 

Η έγκριση του τύπου των αντλιών αναρροφήσεως και των διανοµέων παρέχεται από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

3. Επιτρέπεται η χρήση αντλιών ή διανοµέων καυσίµων µε πολλαπλά ακροσωλήνια, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί στις ανωτέρω 

παραγράφους. 

 

4. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών 

αναρροφήσεως και των διανοµέων εξ’ αποστάσεως ανεξαρτήτως εάν αυτά τα 

συστήµατα είναι ενσωµατωµένα στο κέλυφος της αντλίας ή του διανοµέα ή εάν 

βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο του πρατηρίου. Επιτρέπεται επίσης η χρήση 

ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου της τροφοδοσίας ιδιωτικών στόλων οχηµάτων. 
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Άρθρο 13 

Βιοµηχανικά ζυγιστικά 

 

Επιτρέπεται η εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου, εγκατάσταση βιοµηχανικού 

ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας) ηλεκτρονικού τύπου µε την προϋπόθεση ότι δεν 

παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία του πρατηρίου και η οµαλή ροή της κυκλοφορίας 

των οχηµάτων και ύστερα από την έκδοση σχετικής οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µε τις 

γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 14 

Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας 

 

1. Τα προληπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποτροπή του κινδύνου 

πυρκαγιάς κατά την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων είναι τα εξής: 

 

  α) Σε εµφανείς θέσεις του πρατηρίου να τοποθετούνται πινακίδες µε την φράση 

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ" καθώς και τον αριθµό 

τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

  β) Να υπάρχουν αναρτηµένες οδηγίες για τους οδηγούς βυτιοφόρων αυτοκινήτων 

σχετικά µε τις απαραίτητες ενέργειες, για την ασφαλή µετάγγιση υγρού καυσίµου από το 

βυτιοφόρο στη δεξαµενή αποθήκευσης. 

 

  γ) Η πλήρωση των δεξαµενών καυσίµων γίνεται παρουσία του εκµεταλλευτή του 

πρατηρίου ή εντεταλµένου υπαλλήλου, µε ευθύνη αυτού και του µεταφορέα, οι οποίοι 

είναι υποχρεωµένοι να έχουν σε ετοιµότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και 

του πρατηρίου κοντά στο φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της δεξαµενής µε καύσιµα. 

Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα πλήρωσης των δεξαµενών του πρατηρίου πρέπει να 

τοποθετείται στην είσοδο αυτού εµπόδιο που θα φέρει πινακίδα διαστάσεων 1,00x0,50 µ. 

στην οποία θα υπάρχει η επιγραφή "ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ". 

 

  δ) Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγµάτων ή αεραγωγών 

που οδηγούν σε υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση 

µικρότερη των πέντε (5) µέτρων από την πλησιέστερη αντλία καυσίµων από τα φρεάτια 

δεξαµενών και το στόµιο εξαέρωσης. 
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  ε) Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους του πρατηρίου οποιασδήποτε 

µορφής εύφλεκτα υλικά, δοχεία µε καύσιµα, ή κενά δοχεία καυσίµων, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

  στ) Απαγορεύεται η χρήση θερµαστρών πετρελαίου, ή ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή 

υγραερίου ή φλόγας γενικά για την θέρµανση του διαµερίσµατος του πρατηρίου. 

 

  ζ) Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασµένα µεταλλικά δοχεία τα οποία να 

αδειάζονται τακτικά, τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από λάδια και 

γράσα. 

 

  η) Ο εκµεταλλευτής του πρατηρίου ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος πρέπει να κάνει 

ηµερήσια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και είναι υπεύθυνος για την 

επισκευή κάθε επικίνδυνης εγκατάστασης καθώς και την άµεση αποµάκρυνση τυχόν 

συσσωρευµένων εύφλεκτων υλικών. 

 

  θ) Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα, κυκλώµατα, φωτιστικά, διακόπτες, µηχανές, άξονες και 

αντλίες που βρίσκονται στους χώρους του πρατηρίου όπου είναι δυνατόν να 

συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατµοί, πρέπει να είναι σχεδιασµένα και τοποθετηµένα κατά 

τέτοιο τρόπο που να µην δηµιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

  ι) Απαγορεύεται η πλήρωση µε καύσιµο του ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων ή άλλων 

µηχανηµάτων όταν η µηχανή τους βρίσκεται σε λειτουργία. 

 

  ια) Όλο το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει να γνωρίζει καλά την χρήση των 

πυροσβεστικών µέσων. 

 

  ιβ) Τα µέσα πυρόσβεσης πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και οι 

πυροσβεστήρες να ελέγχονται και συντηρούνται σύµφωνα µε τα Εθνικά Πρότυπα. 

 

  ιγ) ∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο εφοδιασµού του πρατηρίου 

σε ακτίνα 5 τουλάχιστον µέτρων πέριξ των νησίδων των αντλιών και των δεξαµενών. 

 

  ιδ) Οι υπόγειοι χώροι εφόσον ευρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των δέκα (10) 

µέτρων από αντλίες, φρεάτια δεξαµενών και στόµια εξαέρωσης, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένοι µε διατάξεις συστηµάτων ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων µετά από 

σχετική έγκριση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
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2. Τα κατασταλτικά µέσα που πρέπει να λαµβάνονται σε πρατήρια υγρών καυσίµων είναι 

τα παρακάτω: 

 

  α) Ανά τρεις (3) αντλίες καυσίµων (ή διανοµείς) πρέπει να υπάρχει ένας (1) 

πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης, καθαρού βάρους 12 χιλιόγραµµων (ή 2 

πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6 χιλιόγραµµων έκαστος) ή άλλου εγκεκριµένου 

κατασβεστικού υλικού, ανάλογης κατασβεστικής ικανότητας και σε καµία περίπτωση ο 

αριθµός πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρότερος από δύο (2) για κάθε πρατήριο. 

 

  β) Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίµων επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τροχήλατου 

πυροσβεστήρα Ξηράς σκόνης καθαρού βάρους 25 χιλιόγραµµων. Ειδικά σε πρατήρια 

των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των δεκαπέντε (15) µέτρων 

από κτίρια ο παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθαρού βάρους των 50 

χιλιόγραµµων (ή 2 πυροσβεστήρες των 25 χιλιόγραµµων). 

 

  γ) Για τους λοιπούς χώρους του πρατηρίου (κατάστηµα πώλησης, µηχανοστάσιο, 

πλυντήριο - λιπαντήριο κλπ) λαµβάνονται επιπλέον τα µέτρα πυροπροστασίας που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις εγκαταστάσεις αυτές. 

 

3. Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας 

από ∆ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

που ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών, η οποία θα υποβάλλεται για 

έγκριση στην Αρµόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

για την έγκριση της µελέτης πυροπροστασίας είναι: 

 

  α) Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που θα περιέχει απαραίτητα τον 

αριθµό και θέση αντλιών, χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση των 

προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος, λήψη απαραίτητων µέσων και µέτρων 

πυροπροστασίας. 

 

  β) Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) αντίγραφα µε κλίµακα 1:50 ή 1:100. 

 

  γ) Ένα τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500 ή οδοιπορικό σκαρίφηµα για τα εκτός 

σχεδίου πρατήρια. 

 

  δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατασκευαστή ή προµηθευτή 

πυροσβεστήρων περί του συνολικού αριθµού των πωληθέντων ή αναγοµωθέντων 

πυροσβεστήρων και της πληρότητας αυτών σύµφωνα µε τις Εθνικές προδιαγραφές ή 

αυτές των Χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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4. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωµατικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα από την µελέτη µέτρα και 

µέσα πυροπροστασίας η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόµενο 

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή, για τη 

χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. 

 

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι τρία (3) χρόνια. 

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει κατόπιν 

αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο µέτρα και µέσα 

πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην 

Αρχή που είναι αρµόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 

 

Οι παραβάτες των ∆ιατάξεων του παρόντος άρθρου διώκονται και τιµωρούνται 

σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

 

5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν, οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές αυτών σε 

διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να υποβάλουν 

µελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. Το 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι 

αρµόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. 

 

 6. Επιπλέον, εφαρµόζονται όλα τα µέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας των 

εγκαταστάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000. 

 

Άρθρο 15 

∆ικαιούµενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 

1. Άδειες ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίµων χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

 

2. Τα φυσικά πρόσωπα ή µέλη προσωπικών εταιρειών προκειµένου να τύχουν άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων δηµόσιας χρήσης απαιτείται να 

είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ανώνυµες 

εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα µας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των µετόχων ή των 

µελών του ∆.Σ.. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η µε βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, 

χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σε επισήµως 

αναγνωρισµένους οµογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, 
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Ρουµανία, Τουρκία, Αίγυπτο καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα 

πρόσωπα. 

 

3. Τόσο για τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης, όσο και για την λειτουργία των 

πρατηρίων, τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτών, οφείλουν να έχουν 

συµπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

εκλογική νοµοθεσία. 

 

4. Μετά την έκδοση απόφασης Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία 

καθορίζονται η έναρξη ισχύος καθώς και οι λεπτοµέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρατηρίων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

θεµάτων που αφορούν προσβασιµότητα ΑΜΕΑ), για να τύχει άδειας λειτουργίας 

πρατηρίου ο υπεύθυνος εκµεταλλευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σχετικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που καθορίζεται στη πιο πάνω απόφαση. 

 

Άρθρο 16 

Αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών 

 

Αρµόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών 

καυσίµων είναι οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των αρµοδίων 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί µε βάση τις διατάξεις του ν 

2218/1994 (Α΄/90), όπως αυτός ισχύει. 

 

Οι ίδιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της ασφαλούς και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος λειτουργία της εγκατάστασης καθώς επίσης και για την 

προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. 

 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δεξαµενών καυσίµων εντός των Κρατικών Αερολιµένων, 

προς ανεφοδιασµό των υπηρεσιακών οχηµάτων αυτών, οι άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας χορηγούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ. 

 

Άρθρο 17 

∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως πρατηρίων 

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υποβάλλονται στην αρµόδια 

υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά: 

 

  α) Αίτηση του ενδιαφεροµένου συνοδευόµενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει το δικαίωµα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου. 
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  β) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε πέντε (5) αντίγραφα, σε κλίµακα ένα 

προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα διακοσίων (200) 

µέτρων. Στο σχεδιάγραµµα σηµειώνονται το γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το 

µήκος του προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία αυτοτελή ιδιοκτησία, 

η οικοδοµική γραµµή, η ενδεικτική θέση του πρατηρίου µε τα πλάτη των οδών, καθώς και 

τα είδη των γειτονικών κτισµάτων. 

 

Ιδιαιτέρως σηµειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 

και 6 του παρόντος, όπως νοσηλευτικά ιδρύµατα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή 

αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, εκπαιδευτήρια, κινηµατογράφοι, θέατρα, 

εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, κ.λπ. 

 

  γ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία τριάντα ευρώ (30,00 €). 

 

  δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν 1599/1986, ότι: 

 

    i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων 

    ii. δεν καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 

3421/2005 Α΄ 302), 

 

  ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρησιµοποίησης του γηπέδου για 

την ίδρυση του πρατηρίου. 

 

  στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/1986 ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ή 

Τεχνολόγου Μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να 

εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση 

αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

  ζ) Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα. 

 

  η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε 

κλίµακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500), όπου φαίνεται η 

χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του 

πρατηρίου, συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών, αντλιών και νησίδων καθώς και η 

εγκεκριµένη κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου µε την οδό. Στο σχέδιο αυτό 
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σηµειώνονται επίσης τα υψόµετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σηµεία του 

πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασµού των οχηµάτων και οι τροχιές των 

οχηµάτων κατά την κίνησή τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης, για τα 

κτίρια υπάρχει τουλάχιστον µια τοµή και σηµειώνονται όλα τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται για τον φέροντα οργανισµό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών. 

 

  θ) Σχέδιο ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 

κατάλληλη κλίµακα, ανάλογα µε το µέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός 

των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται µε διαφορετική 

σήµανση, προκειµένου να µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρµονική συνύπαρξή τους 

και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: 

 

∆ίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσµένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίµου, 

σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαµενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

 

  ι) Σχέδια λεπτοµερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίµακα ένα προς πενήντα (1:50) ή 

ένα προς είκοσι (1:20), των εξής εγκαταστάσεων: 

 

• Υπόγεια δεξαµενή υγρών καυσίµων. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστάσεις της 

δεξαµενής, τρόπο τοποθέτησης µε όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για 

ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήµατος, 

εξαρτήµατα και σωληνώσεις που συνδέονται µε την δεξαµενή, εξαρτήµατα και συσκευές 

προστασίας έναντι διαρροών καυσίµου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο 

συµπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαµενή εδάφους. 

• Υπέργεια δεξαµενή πετρελαίου. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστάσεις της δεξαµενής, 

τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί 

βάθρου ή για δεξαµενή µε ενσωµατωµένες βάσεις, εξαρτήµατα και σωληνώσεις που 

συνδέονται µε την δεξαµενή καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 

• Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο 

κατασκευής και την µέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. 

• Ανυψωτικά µηχανήµατα. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστάσεις των µηχανηµάτων, 

τρόπο έδρασης και τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αυτόµατα µηχανήµατα πλύσης. Το σχέδιο περιλαµβάνει διαστάσεις των 

µηχανηµάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αεροσυµπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται µόνο σε περίπτωση έδρασης επί 

αντικραδασµικής βάσης και περιλαµβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. 

• Κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίµων. Το σχέδιο περιλαµβάνει την 

θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηµατική διάταξη του όλου συστήµατος µε τις 

αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων (modem). 
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Τα σχεδιαγράµµατα υποβάλλονται διπλωµένα σε µέγεθος Α4, υπογεγραµµένα από τον 

συντάξαντα αυτά σύµφωνα µε τον νόµο διπλωµατούχο µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό, 

έχουν σηµανθεί δεόντως και φέρουν υπόµνηµα µε τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος 

και του µελετητή καθώς και υπόµνηµα µε τις τεχνικές λεπτοµέρειες της κατασκευής αν 

απαιτείται. 

 

  ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα 

στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά µε την όλη δοµή της εγκατάστασης, οι 

επιµέρους εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος 

σύνδεσης και λειτουργίας τους, συνταγµένη και υπογεγραµµένη από τον σύµφωνα µε 

τον νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο µηχανολόγο µηχανικό ή υποµηχανικό ή πτυχιούχο 

τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

  ιβ) Προϋπολογισµό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, για την προµήθεια και 

εγκατάσταση όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων του 

πρατηρίου, συντεταγµένο και υπογεγραµµένο από τον σύµφωνα µε τον νόµο υπεύθυνο 

διπλωµατούχο µηχανολόγο µηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή 

διπλωµατούχο Μηχ/κό ή Τεχνολόγο Μηχανικό άλλης ειδικότητας σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα). 

 

  ιγ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) 

για κάθε αντλία ή διανοµέα, συνυπολογιζοµένου και του αρχικού παραβόλου. Το 

ισόποσο γραµµάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση ύπαρξης διακεκριµένου χώρου 

εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον µηχανολογικό εξοπλισµό. 

 

  ιδ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρµό δια για την συντήρηση της οδού 

Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου µε την οδό. Για 

την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να γίνονται επεµβάσεις σε 

πρανή της οδού χωρίς εγκεκριµένη την εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική µελέτη. 

 

  ιε) Αποδεικτικό ενηµερότητας της ετήσιας συνδροµής του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ή 

της Τεχνικής Εταιρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδροµής του Τεχνολόγου 

Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

 

  ιστ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή 

απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, 

Πολιτισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας, Τουρισµού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 678), 
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όπως έχει τροποποιηθεί µε τις ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 και ΗΜ 37111/2021/2003 που 

εκδόθηκαν µε βάση το ν. 3010/2002 (Α 91), ο οποίος τροποποίησε το ν. 1650/1986 (Α 

160). 

 

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προηγούµενη παράγραφο 

δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία από Τεχνικό της αρµόδιας Νοµαρχιακής 

Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα µε το προγραµµατισµό της οικείας 

υπηρεσίας και πάντως πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να 

εκδώσει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 

Μόνη η πάροδος της προθεσµίας των 60 ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως και 

των απαιτουµένων δικαιολογητικών δεν αρκεί για τη συνέχιση της διαδικασίας 

χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως. 

 

Σε περίπτωση καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η 

αυτοψία πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ηµερών. 

Κατά την αυτοψία ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει την προτεινόµενη θέση, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος και συµπληρώνει ειδικό έντυπο αυτοψίας, το οποίο 

φυλάσσεται στον οικείο φάκελο. 

 

3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλλόµενα σχέδια η ακαταλληλότητα της 

προτεινόµενης θέσης για ίδρυση πρατηρίου, είτε για λόγους αναφερόµενους στις 

διαστάσεις του διατιθέµενου γηπέδου είτε για άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες 

εγκαταστάσεις) παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας. 

 

4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης υπό την 

προϋπόθεση προγενέστερης υποβολής των κάτωθι συµπληρωµατικών αποδεικτικών: 

 

  α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα 

παραρτήµατά του ή στην εξουσιοδοτηµένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αµοιβής του 

συντάξαντος τη µελέτη του κατά νόµο µηχανικού ή υποµηχανικού κατά τη διαδικασία την 

οριζόµενη από το από 30.5.1956 - 31.5.1956 Β. ∆/τος, "περί κανονισµού του τρόπου 

καταβολής της αµοιβής των µηχανικών εν γένει" και των µεταγενέστερων 

τροποποιήσεών του. 

 

  β) Αποδεικτικού κατάθεσης: 

 

    αα) Επί της αµοιβής του µηχανικού για την εκπόνηση της τεχνικής µελέτης και την 

επίβλεψη των πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος πρατηρίου 

από το α.ν. 2326/1940 "περί Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
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Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)" και ν. 546/1943 "περί των εσόδων της περιουσίας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου" οριζόµενου ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταµείου 

Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και ένα τοις εκατό 

(1%) υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και 

 

    ββ) Επί του προϋπολογισµού της κατά τη προηγούµενη υποπερίπτωση δαπάνης των 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και µισό 

τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ. 

 

  γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δηµόσιο ταµείο επί τοις αµοιβής του 

διπλωµατούχου µηχανικού ή υποµηχανικού για τη µελέτη των εγκαταστάσεων του 

πρατηρίου. 

 

Αρµόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών πινακιδίων αµοιβής των µηχανικών 

καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του 

δηµοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή του Νοµού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές 

περιοχές οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νοµών όπου δεν υπάρχουν 

παραρτήµατα του ΤΕΕ. 

 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου µε περισσότερες από µία αντλίες ή 

µε πλυντήριο - λιπαντήριο, µε την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης η άδεια ίδρυσης να 

χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίµων και χωριστά 

για τα πλυντήρια - λιπαντήρια που υφίστανται σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση για τα 

Πλυντήρια - Λιπαντήρια ισχύουν οι αντίστοιχες κείµενες διατάξεις. 

 

6. Η άδεια ίδρυσης µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων κοινοποιείται 

οπωσδήποτε στο αρµόδιο για την χορήγηση της άδειας οικοδοµής πολεοδοµικό 

γραφείο, στον ενδιαφερόµενο και στην αρµόδια για την οδό υπηρεσία που θα 

χορηγήσει τη συναίνεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας. Επίσης 

η άδεια ίδρυσης κοινοποιείται και στο οικείο αστυνοµικό τµήµα χωρίς σχεδιαγράµµατα. 

 

7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και µπορεί να παραταθεί για δυο (2) έτη 

ακόµη, εφ όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας σχετική αίτηση συνοδευόµενη 

από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του επιβλέποντος µηχανικού ότι δεν έχουν 

περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδοµής ή της διαµόρφωσης του προ του 

πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για 

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών ακόµη, µετά τη λήξη της παράτασης για 

ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται 

εκπρόθεσµα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε 
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αυτήν την περίπτωση διενεργείται εκ νέου αυτοψία για την καταλληλότητα της θέσης και 

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί 

δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η 

άδεια ίδρυσης παρατείνεται για ισόχρονο διάστηµα, δηλ. για όσο χρόνο υπήρχαν οι 

λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 18 

∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, υποβάλλονται στην 

αρµόδια υπηρεσία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

  α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης. 

 

  β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόµο µηχανικού ή 

τεχνολόγου µηχανικού που επέβλεψε την εκτέλεση των µηχανολογικών και 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του 

πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τα εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα και ότι τηρήθηκαν 

οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγµατος. 

 

  γ) Βεβαίωση της αρµόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, 

ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου µε την οδό εκτελέσθηκε καλώς. 

 

  δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια 

ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία 

λήξεώς του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, µε φροντίδα του 

εκµεταλλευτή του πρατηρίου. 

 

  ε) Άδεια οικοδοµής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). 

 

  στ) Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρτήµατα αυτού ή στην 

εξουσιοδοτηµένη προς τούτο Τράπεζα της αµοιβής επίβλεψης του ∆ιπλωµατούχου 

Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου, µε τη διαδικασία 

που ορίζεται υπό του 30/31.5.1965 β.δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 
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  ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζοµένων 

υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αµοιβής επίβλεψης 

 

  η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρµόδια ∆ΟΥ φόρου επί της αµοιβής του κατά 

τα ανωτέρω διπλωµατούχου µηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου 

Μηχανολόγου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 

 

2. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, το οποίο έχει τύχει αδείας ιδρύσεως χωρίς να έχει 

εφοδιαστεί µε άδεια λειτουργίας µεταβιβάζεται ή εκµισθώνεται ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο παραχωρείται η εκµετάλλευση του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) τότε η 

άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο αφού υποβληθεί αίτησή του, µε την 

οποία συνυποβάλλονται εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγουµένης παραγράφου 

και τα εξής συµπληρωµατικά: 

 

  α) Γραµµάτιο κατάθεσης στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ποσού που 

προβλέπεται για κάθε αντλία - διανοµέα από το άρθρο 17 του παρόντος. 

 

  β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι: 

 

    i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων. 

    ii. δεν καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 

3421/2005 Α΄ 312), 

    iii. ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρήσης του ακινήτου. 

 

3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, 

χορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία είναι 

αόριστης χρονικής ισχύος. 

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ιδρύσεως, 

προβλέπονται αλλαγές σε σχέση µε τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράµµατα ή µετά τη 

χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται µεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της 

εγκατάστασης του πρατηρίου ή επέκταση µε εγκαταστάσεις προβλεπόµενες από τις 

διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση 

στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών µε αίτηση του ενδιαφεροµένου τα 

νέα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράµµατα και η τεχνική έκθεση και ο 

προϋπολογισµός δαπάνης, κατ’ αναλογία µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 του 

παρόντος. Μετά την υλοποίηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων χορηγείται νέα ενιαία 
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άδεια λειτουργίας, η οποία συµπεριλαµβάνει το σύνολο των νοµίµων εγκαταστάσεων 

του πρατηρίου. 

 

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω 

λειτουργία του πρατηρίου είτε γιατί εν τω µεταξύ δηµιουργήθηκαν δυσµενείς 

κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθµης της οδού, 

κατασκευή κόµβου σε µικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν αντικειµενική 

αδυναµία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, αποµείωση του εµβαδού του οικοπέδου κ.α.) 

δύναται η ∆ιοίκηση να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας 

του πρατηρίου, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της. 

 

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, µπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν 

να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, 

µέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση 

της αρχής που τη χορήγησε. 

 

Άρθρο 19 

Αµφισβήτηση δικαιώµατος χρησιµοποίησης του ακινήτου  

ή εκµετάλλευσης του πρατηρίου 

 

1. Σε περιπτώσεις αµφισβήτησης του δικαιώµατος χρησιµοποίησης του ακινήτου 

 

  α) Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, και µόνο εφόσον γίνεται επίκληση 

συγκεκριµένων στοιχείων (όπως κατάθεση διεκδικητικής αγωγής και µεταγραφής αυτής 

στο οικείο υποθηκοφυλακείο), από την εξέταση των οποίων γεννάται ευλόγως αµφιβολία 

για την ύπαρξη ή την έκταση του δικαιώµατος, αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας 

ίδρυσης. Η αναστολή αίρεται εφόσον προσκοµιστεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που 

να επιλύει τη διαφορά, ή πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτει 

παραίτηση του αµφισβητούντος από το δικαίωµά του, ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986, από αυτούς που αµφισβητούν το δικαίωµα, στην οποία αναγνωρίζεται το 

σχετικό δικαίωµα των αιτούντων. 

 

  β) Μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης το αίτηµα προωθείται µέχρι του τελικού 

σταδίου (µέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας) στο όνοµα αυτού που έχει πάρει την 

άδεια ίδρυσης ή αυτού που υποδεικνύεται από τον έχοντα την άδεια ίδρυσης. 

 

2. Σε περιπτώσεις αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης πρατηρίου δεν 

ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας µέχρι να προσκοµισθεί τελεσίδικη δικαστική 
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απόφαση ή εάν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο τρίτος, προκύπτει ότι ο δικαιούχος 

της άδειας λειτουργίας δεν έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ακινήτου. 

 

Άρθρο 20 

Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας 

 

1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκµετάλλευσης, εν όλω ή εν µέρει, 

νοµίµως κατά τις διατάξεις του παρόντος λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο πρόσωπο, 

εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, επ’ ονόµατι του νέου 

δικαιούχου, φυσικού ή νοµικού προσώπου. Με την αίτηση του νέου εκµεταλλευτή του 

πρατηρίου για έκδοση της άδειας συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

  α) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της 

εκµετάλλευσης του πρατηρίου. 

 

  β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι:  

i) δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίµων, ii) δεν 

καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005, Α΄ 

302). 

 

  γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νέου εκµεταλλευτή του πρατηρίου, σύµφωνα µε το ν. 

1599/1986, για τον όγκο των δεξαµενών συνοδευόµενη από τεχνική έκθεση 

διπλωµατούχου Μηχανικού, στην οποία δηλώνει ότι ουδεµία αλλαγή επήλθε στις 

εγκαταστάσεις του πρατηρίου. 

 

  δ) Γραµµάτιο κατάθεσης στην οικονοµική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε 

αντλία ή διανοµέα. Το ισόποσο γραµµάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση του 

διακεκριµένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον 

µηχανολογικό εξοπλισµό. 

 

  ε) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. 

Το πιστοποιητικό αυτό ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξεώς του από την 

πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, µε φροντίδα του εκµεταλλευτή του 

πρατηρίου. Αντί του πιστοποιητικού στην περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί η κατάθεση 

εγγράφων (αριθµού πρωτοκόλλου ή σχετικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας) από όπου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταθέσει τα αναγκαία 

έγγραφα για την ανανέωση του ως άνω πιστοποιητικού. Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται 

εντός 4 µηνών το αργότερο να προσκοµίσει πιστοποιητικό στην Υπηρεσία Μεταφορών, 

άλλως ανακαλείται προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. 
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2. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα 

µε την αίτηση για την µεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 

18 του παρόντος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 

 

Άρθρο 21 

Τελικαί διατάξεις 

 

1. Πρατήριον δύναται να εγκατασταθή εις διαµέρισµα της προσόψεως σταθµού 

αυτοκινήτων εφ' όσον συντρέχουν άπαντες οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσης 

θεωρουµένης της περιπτώσεως ταύτης, ως τοιαύτης πρατηρίου, ανεξαρτήτως της 

υπάρξεως του σταθµού. 

 

2. Η διαπίστωσις της ηλικίας και της υπηκοότητος των ενδιαφεροµένων δύναται  να  

γίνεται  εκ  της  αστυνοµικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου αυτών.  

 

3. Εις τας περιπτώσεις πρατηρίων ιδρυοµένων επί  οδών,  καθ' ας γεννώνται αµφιβολίαι 

διά τον χαρακτηρισµόν αυτών ως εθνικών, επαρχιακών κλπ. δέον να υποβάλληται 

σχετική υπό των ενδιαφεροµένων βεβαίωσις της αρµοδίας προς τούτο Αρχής 

(Υπουργείον ∆ηµ. Έργων ή Νοµαρχίας). 

 

4. Το περιβάλλον του πρατηρίου δέον  να  φωτίζηται  καθ' όλην  την διάρκειαν της  

νυκτός  απλέτως ουχί όµως εκτυφλωτικώς διά τους επί της οδού κινουµένους προς 

αποφυγήν ατυχηµάτων. 

 

Η σχετική µελέτη δέον να συντάσσηται υπό διπλωµατούχου Μηχανολόγου - 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, να εγκρίνηται δε υπό τον 

αµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµ. Έργων και η έγκρισις να προσκοµίζηται υπό 

του ενδιαφεροµένου εις την αρµοδίαν Πολεοδοµικήν  Υπηρεσίαν ως δικαιολογητικόν διά 

την χορήγησιν της αδείας οικοδοµής. Η εκτέλεσις  δέον  να  γίνεται  υπό  την  επίβλεψιν  

και ευθύνην διπλωµατούχου ως άνω Μηχανικού. 

 

5. Επιβάλλεται η πλήρης σήµανσις του κόµβου κυκλοφοριακής συνδέσεως του 

πρατηρίου,  ως  εις  τα εγκεκριµένα  τυπικά  σχέδια προβλέπεται. 
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6. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (Service Road) ή επί υπαρχουσών 

οδών βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών τους, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου 

υποχρεούται να προσαρµόσει µε δική του δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη 

νέα κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα σχέδια της αρµόδιας για την οδό 

Υπηρεσίας. 

 

Εάν λόγω κατασκευής παράπλευρης οδού ή µετατροπής οδού σε παράπλευρο, 

υφιστάµενα πρατήρια που λειτουργούσαν νόµιµα δεν έχουν πλέον τις προϋποθέσεις να 

προσαρµόσουν την Κυκλοφοριακή τους Σύνδεση στη νέα κατάσταση, σύµφωνα µε το 

β.δ. 465/1970, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης εφόσον 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την ειδικώς αιτιολογηµένη κρίση της 

αρµόδιας για την έγκριση της παρέκκλισης αρχής. 

 

7. Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

άρθρ. 24 του παρόντος δ/τος, όπως η διάταξη αυτή κάθε φορά ισχύει, χορηγείται µε την 

προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλλουν ετήσιο µίσθωµα  για την προσωρινή 

χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και είναι αναγκαία 

για την προσπέλαση και εκµετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

 

Το ετήσιο µίσθωµα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις µε το εθνικό βασικό και δευτερεύον 

δίκτυο, αποτελεί έσοδο του ΤΕΟ που έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση των χώρων 

αυτών σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρ. 26 του Ν. 1418/1984 "∆ηµόσια έργα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (Α' 23). 

  

Το µίσθωµα αυτό καθορίζεται κάθε δύο  χρόνια µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΟ, βεβαιώνεται  σαν έσοδο του ΤΕΟ µε απόφαση του Προέδρου  της ∆ιοικούσας  

Επιτροπής (∆.Ε.) αυτού, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων 

από τα κατά τόπους δηµόσια ταµεία µε βάση χρηµατικούς καταλόγους, που 

αποστέλλονται σ' αυτά από το ΤΕΟ, και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασµού του 

ΤΕΟ που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδας. 

 

Το ετήσιο µίσθωµα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις µε το επαρχιακό δίκτυο αποτελεί 

έσοδο του οικείου Νοµαρχιακού Ταµείου. Το µίσθωµα καθορίζεται κάθε δύο χρόνια µε 

πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται από τον Οικονοµικό 'Εφορο, τον ∆ιευθυντή Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον ∆ιευθυντή Γεωργίας του Νοµού, βεβαιώνει σαν έσοδο του 

Νοµαρχιακού Ταµείου από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

περί δηµοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δηµόσια ταµεία µε βάση χρηµατικούς 

καταλόγους που αποστέλλονται σ' αυτά από το Νοµαρχιακό Ταµείο και κατατίθεται σε 
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πίστωση του λογαριασµού του Νοµαρχιακού Ταµείου που τηρείται στην Τράπεζα 

Ελλάδας. 

 

Ο καθορισµός του µισθώµατος γίνεται µε βάση την κατηγορία του δρόµου, το πλάτος 

και τον κυκλοφοριακό φόρτο αυτού, καθώς και τη θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την 

παραχωρούµενη  έκταση και την αντίστοιχη αξία γης της κυκλοφοριακής σύνδεσης και 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,  την 

οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση και καταβάλλεται το αργότερο µέσα σ' ένα 

τρίµηνο από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισµού της ∆.Ε. του ΤΕΟ ή του 

πρακτικού της Επιτροπής προκειµένου για έσοδο του Νοµαρχιακού Ταµείου ή µέσα στο 

πρώτο τρίµηνο του χρόνου για κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενδιαφερόµενοι, µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ' αυτούς της απόφασης της ∆.Ε. 

του ΤΕΟ ή του πρακτικού της Επιτροπής µπορούν να ασκήσουν ένσταση στον αρµόδιο 

Νοµάρχη. Ο Νοµάρχης αποφαίνεται τελεσίδικα το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την 

κατάθεση της ένστασης. Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την υποχρέωση 

καταβολής του µισθώµατος. Καθυστέρηση καταβολής του µισθώµατος επιφέρει την 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Οι αρµόδιες 

υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων ή των 

λοιπών εγκαταστάσεων, έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν αντίγραφα των αδειών 

αυτών στο ΤΕΟ ή στο Νοµαρχιακό Ταµείο κατά περίπτωση. 

 

8. Επί κατασκευαζόµενων νέων οδών ή επί υφιστάµενων οδών που βελτιώνουν τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους ή επί τµηµάτων οδών στα οποία διαµορφώνονται 

κόµβοι, δεν εξετάζονται τυχόν υποβληθησόµενες αιτήσεις για ίδρυση πρατηρίων υγρών 

καυσίµων πριν εκτελεστούν οι εργασίες και πριν την απόδοση της οδού στο σύνολό της 

ή κατά τµήµατα, επίσηµα σε κοινή χρήση. 

 

9. Επιθεωρήσεις πρατηρίων δύνανται να λαµβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο 

σκόπιµον η αρµοδία Υπηρεσία, προς διαπίστωσιν  της  καλής και συµφώνως προς τους 

όρους του παρόντος λειτουργίας των πρατηρίων. 

 

10) Σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµους όπως ορίζονται στην παρ. 1 

του άρθρ. 2 του Νόµ. 614/77 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως 

εγκαταστάσεων µόνο στους παράπλευρους δρόµους (SERVICE ROADS). 

 

Κατ' εξαίρεση των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται σε δρόµους 

ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµους η ίδρυση και λειτουργία Σταθµών 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) σε χώρους που έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση το 

ΤΕΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 26 του Νόµ. 1418/84 (Α' 23). Οι 
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Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων περιλαµβάνουν διάφορες εγκαταστάσεις για την 

εξυπηρέτηση οχηµάτων και επιβατών, όπως πρατήριο υγρών καυσίµων ή υγραερίου, 

πλυντήριο, λιπαντήριο, συνεργείο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, µοτέλ και άλλες ανάλογες 

εγκαταστάσεις. 

 

Για το είδος των εγκαταστάσεων των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, τον τρόπο 

κυκλοφοριακής σύνδεσης, την χωροταξική θέση και την απόσταση µεταξύ των δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του ∆/τος αυτού, αλλά ό,τι προβλέπεται στη σχετική µελέτη. Οι 

παράπλευροι δρόµοι σε περίπτωση που από τη µελέτη προβλέπεται να εφάπτονται στο 

χώρο των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, απαγορεύεται να επικοινωνούν µε τους 

Σταθµούς αυτούς και την κύρια οδική αρτηρία. Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων 

υγρών καυσίµων στα ΣΕΑ γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 8, του άρθρ. 9, 

παρ. 1, 2, 7 και 8,  του άρθρ. 10, εκτός της χωρητικότητας που καθορίζεται µε την άδεια 

ίδρυσης, του άρθρ. 11, του άρθρ. 12, του άρθρ. 13, του άρθρ. 14, του άρθρ. 15, του 

άρθρ. 16, του άρθρ. 17 παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και του άρθρ. 18 του παρόντος ∆/τος. 

 

Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και 

λοιπών εγκαταστάσεων των ΣΕΑ γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι' αυτά διατάξεις, 

εκτός από τις αναφερόµενες στη χωροταξική θέση και την κυκλοφοριακή σύνδεση. 

 

11. Σε περίπτωση µετατροπής υπάρχοντος δρόµου, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή 

αυτοκινητόδροµο, τα πρατήρια και οι λοιπές εγκαταστάσεις, που ήδη λειτουργούν, 

προσαρµόζονται µε τις προβλεπόµενες από τη µελέτη συνθήκες κυκλοφορίας της οδού. 

Μετά την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισµού υπάρχοντος δρόµου, σε δρόµο ταχείας 

κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµο, ισχύουν τα εξής: 

 

  α) ∆εν εξετάζονται αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και  λειτουργίας 

πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

 

  β) Άδειες ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί, εφόσον αποδεδειγµένα από την αρµόδια για 

την οδό Υπηρεσία, έχουν προχωρήσει οι εργασίες (οικοδοµικές εγκαταστάσεις και 

κυρίως κυκλοφοριακή σύνδεση) ενηµερώνονται οι κάτοχοι και εφ' όσον δηλώσουν ότι 

έλαβαν γνώση των προβλεποµένων συνθηκών και αποδέχονται την ολοκλήρωση, 

προωθούνται µέχρι του τελικού σταδίου και αντιµετωπίζονται όπως αυτά που η άδεια 

λειτουργίας είχε χορηγηθεί πριν την έκδοση της απόφασης, διαφορετικά ανακαλούνται οι 

κυκλοφοριακές συνδέσεις µε κοινοποίηση στις αρµόδιες υπηρεσίες όπου είχαν εκδόσει 

σχετικές άδειες (οικοδοµικές, ίδρυσης πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων). 
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  γ) Εγκαταστάσεις της παρ. Ιβ του άρθρ. 24 του παρόντος ∆/τος εξακολουθούν να 

λειτουργούν µε άµεση κυκλοφοριακή σύνδεση από την κύρια οδό µέχρι την εξασφάλιση 

εξυπηρετήσεως µε δευτερεύον οδικό δίκτυο. 

 

  δ) Λειτουργούντα πρατήρια και εγκαταστάσεις της παρ. Ια του άρθρ. 24 του παρόντος 

∆/τος εξακολουθούν να λειτουργούν προσωρινά µε άµεση κυκλοφοριακή σύνδεση µε 

την κύρια οδό µέχρι έκδοσης σχετικής πράξης της εποπτεύουσας Υπηρεσίας του Φορέα 

κατασκευής του έργου µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής και µετά 1) σχετικής 

βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έναρξη λειτουργίας της κύριας 

οδού ως κλειστής οδού σύµφωνα µε την µελέτη και 2) την εξασφάλιση λειτουργίας µέσω 

παράπλευρων οδών. 

 

Η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τους Προϊσταµένους της Εποπτεύουσας 

Αρχής, της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για την 

συντήρηση και αστυνόµευση της οδού. 

 

Η πράξη κοινοποιείται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσωρινή ανάκληση της  

άδειας λειτουργίας και στους κάτοχους άδειας λειτουργίας οι οποίοι έχουν προ δύο 

µηνών τουλάχιστον ενηµερωθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Η συνέχιση λειτουργίας πρατηρίων και εγκαταστάσεων είναι δυνατή µόνο στους 

παράπλευρους δρόµους ή γενικά στο δευτερεύον δίκτυο. 

 

Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων είναι προσωρινής διάρκειας δύο ετών από την 

κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης και εφ' όσον εντός δύο µηνών µε ποινή 

αφαίρεσης της άδειας από την έγγραφη ειδοποίηση υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια 

Υπηρεσία Συγκοινωνιών µε τα δικαιολογητικά και την διαδικασία των παρ. 2 και 3 του 

άρθρ. 23 του παρόντος ∆/τος και ακολούθως τηρηθεί η διαδικασία των παρ. 4, 5, 6 για 

την χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου. 

 

Για τις λοιπές εγκαταστάσεις η υποχρέωση και κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης µε 

τους παράπλευρους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα δύο ετών σύµφωνα µε το 

άρθρ. 34 και τις άλλες διατάξεις του παρόντος ∆/τος. 

 

  ε) Κατά την εκτέλεση των εργασιών όταν η λειτουργία δεν είναι εφικτή η ∆ιευθύνουσα το 

έργο υπηρεσία ειδοποιεί τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας προ µηνός τουλάχιστον και 

την υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσωρινή διακοπή την έναρξη και διάρκεια αυτής. 
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12. Η κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περιπτ. ιδ΄ του β.δ. 465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης του πρατηρίου µε την οδό ισχύει για µία τριετία. Αν µετά την παρέλευση της 

τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριµένης 

κυκλοφοριακής σύνδεσης, η έγκριση δύναται να παραταθεί εφ’ άπαξ κατόπιν αιτήσεως 

για την επόµενη τριετία, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού 

ή να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής σύνδεσης εάν έχουν αλλάξει. 

 

Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η αρχική έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης του πρατηρίου. 

 

Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή προσθήκη επιπλέον 

επιτρεποµένων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 

κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. 

 

Τα πρατήρια που λειτουργούν µε εγκεκριµένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση 

των κείµενων διατάξεων δεν έχουν δικαίωµα επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης τους. 

 

13. Για πρατήρια υγρών καυσίµων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε 

χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες 

εµπίπτουν στις περιπτώσεις 2β και 2η του άρθρου 5 του παρόντος, στη πρώτη µεν 

περίπτωση (µόνο η άδεια ίδρυσης) προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες µέχρι του 

τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε περίπτωση 

(µε άδεια λειτουργίας ) αυτά συνεχίζουν κατ’ αρχάς τη λειτουργία τους, ακόµα και αν 

απέχουν από τις εγκαταστάσεις αυτές απόσταση µικρότερη από την προβλεπόµενη στις 

παραπάνω διατάξεις. ∆ύναται όµως η ∆ιοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου 

εάν κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση στη συγκεκριµένη θέση κτιρίου κοινής ωφέλειας. 

  

Άρθρο 22 

Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως 

 

1. Ως ιδιωτικής χρήσεως πρατήρια κατά τους εν Κεφαλαίω Α' ορισµούς χαρακτηρίζονται 

εν  γένει τα προς εξυπηρέτησιν οχηµάτων ανηκόντων εις την υπέρ ης η άδεια λειτουργίας 

ατοµικήν ή µη επιχείρησιν ή νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα εν λόγω 

πρατήρια ιδρύονται εντός του ιδιοκτήτου ή µεµισθωµένου χώρου (περιβόλου) των 

εγκαταστάσεων των ως άνω επιχειρήσεων κλπ. 

  

2. Η εγκατάστασις των ιδιωτικής χρήσεως πρατηρίων δέον όπως πληροί µόνον τους εν 

άρθροις  5 παρ.1  περιπτ. (α),  (β), (δ), (ε),  παρ.2 περιπτ.(α), (β), (γ), (ε) και (στ), άρθρ.6 
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παρ.1, 2, 3, άρθρ. 8, άρθρ. 10. άρθρ. 11, άρθρ. 12, άρθρ. 13 και άρθρ. 14 

αναφεροµένους εις θέµατα ασφαλείας όρους του παρόντος των σχετικών αδειών 

χορηγουµένων  τη υποβολή  εις  της  αρµοδίαν Υπηρεσίαν  απάντων  των εν Κεφαλαίω Γ' 

κατά περίπτωσιν,  δικαιολογητικών (εκτός  αν  δι' ειδικών  διατάξεων άλλως ορίζεται) πλην 

του εν παρ.1 (γ) του άρθρου 18 τοιούτου. 

 

3) Στα κατωτέρω πρατήρια ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται εκτός από τα οχήµατα των 

αδειούχων να εξυπηρετούνται και τα οχήµατα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως 

ακολούθως: 

 

  α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισµών και ενώσεων αυτών, γεωργικά µηχανήµατα 

και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα µέλη αυτών και έχουν άδεια 

κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή 

πτηνοτροφικής ή σηροτροφικής ή µελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης, η οποία 

εργάζεται για λογαριασµού του συνεταιρισµού ή της ένωσης. 

 

  β) Στα πρατήρια συνεταιρισµών επαγγελµατιών αυτοκινητιστών, τα φορτηγά ιδιωτικής 

χρήσης, τα λεωφορεία δηµόσιας χρήσης και επιβατικά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα 

που ανήκουν στα µέλη του συνεταιρισµού και που η χρήση τους παρέχει στα µέλη αυτά 

το δικαίωµα συµµετοχής στο συνεταιρισµό. 

 

  γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταµείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα λεωφορεία 

δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα των µετόχων αυτών, που είναι ενταγµένα στο ΚΤΕΛ. 

 

Άρθρο 23 

Πρατήρια που ιδρύθηκαν στο παρελθόν 

 

1. Η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων, που ιδρύθηκαν πριν από τη 

δηµοσίευση του δ/τος αυτού (9 Ιουλ. 1970) για τα οποία δεν πραγµατοποιήθηκε η 

προσαρµογή της διατάξεως κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως όριζαν οι διατάξεις 

του Β. ∆/τος 548/1971 (ΦΕΚ 160/Α/1971) και του Π. ∆/τος 163/1973 (ΦΕΚ 177/Α/1973) 

παρατείνεται έως τις 31/12/89 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στις επόµενες παραγράφους. 

 

2. Κάθε περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών νοµαρχιακού επιπέδου απευθύνει µε βάση 

τα στοιχεία που τηρούνται σ' αυτή, έγγραφο στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία 

εκµεταλλεύονται κάθε ένα πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίµων που υπάγεται στην παρ. 

1 και βρίσκεται και λειτουργεί µέσα στην περιφέρεια της τοπικής αρµοδιότητάς της. Το 

έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην οικεία αστυνοµική αρχή και επιδίδεται στον παραλήπτη 
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από όργανο της αστυνοµικής αρχής της περιφερείας της κατοικίας αυτού µε απόδειξη 

παραλαβής αφού για το σκοπό αυτό συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, στο 

οποίο τίθενται οι υπογραφές και γράφονται τα στοιχεία τόσο εκείνου που επιδίδει το 

έγγραφο όσο και εκείνου που παραλαµβάνει αυτό. Το αποδεικτικό παραλαβής 

επιστρέφεται από την αστυνοµική αρχή στην υπηρεσία συγκοινωνιών και τίθεται στο 

φάκελο του πρατηρίου. Στο παραπάνω έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά: ότι η 

λειτουργία του πρατηρίου παρατείνεται έως τις 31 Ιουνίου 1989, εφόσον τηρηθούν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, ότι ο εκµεταλλευόµενος το πρατήριο υποχρεούται να 

υποβάλει, έως τις 31 Ιουλίου 1985 στην υπηρεσία συγκοινωνιών που εκδίδει το έγγραφο, 

αίτηση που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στις 

επόµενες παραγράφους και γίνεται µνεία των συνεπειών που συνεπάγεται η παράβαση 

των ρυθµίσεων των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 

 

3. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: 

 

  α) Παράβολο δηµόσιου ταµείου δρχ. "6.000" για κάθε µία µόνιµη, αντλία, δρχ. "2.000" για 

κάθε µια φορητή αντλία και δρχ."6.000" για κάθε ένα πλυντήριο - λιπαντήριο. 

 

  β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.∆. 105/1969 στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν έγινε 

αλλαγή στο πρατήριο, ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία 

καυσίµων καθώς και λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και 

ανικανότητες που απαγγέλλονται και που προβλέπονται από τα άρθρ. 82 και 83 του Ν.∆. 

720/1973 (ΦΕΚ 253/Α/1970) "περί στρατολογίας", όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Στη 

δήλωση αυτή ο αιτών αναφέρει οποιαδήποτε µεταβολή έγινε στο πρατήριο ή στα 

στοιχεία ης εγκατάστασης ή της κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτού µε την οδό ή 

οποιαδήποτε ουσιώδη µεταβολή στην περιοχή γύρω από το πρατήριο, από το χρόνο 

που χορηγήθηκε η τελευταία άδεια λειτουργίας µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

  γ) Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής, σε 5 αντίτυπα, σε κλίµακα 1:200 ή 1:500 σε 

ακτίνα 250 µέτρα στο οποίο σηµειώνονται, µε κόκκινο χρώµα, η οικοδοµική γραµµή, η 

θέση του πρατηρίου µε τα πλάτη των δρόµων καθώς και τα είδη των κτισµάτων που είναι 

γειτονικά. Προπάντων σηµειώνονται οι ακριβείς θέσεις στις οποίες µπορεί να υπάρχουν 

νοσηλευτικά ιδρύµατα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή αποθήκες, εύφλεκτες ή 

εκρηκτικές ύλες, εκπαιδευτήρια, κινηµατογράφοι ή θέατρα, εγκαταστάσεις που η 

λειτουργία τους προϋποθέτει χρήση φλόγας, αγωγοί υψηλής τάσης της ∆ΕΗ. Όταν 

υπάρχει δυνατότητα για κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης µε βάση τα 

σχεδιαγράµµατα-υποδείγµατα που έχουν εγκριθεί µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 6 

του δ/τος αυτού, υποβάλλεται σχέδιο σύνδεσης του πρατηρίου που να είναι σύµφωνο µε 
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τα υποδείγµατα αυτά, κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση στο τοπογραφικό 

υπόδειγµα που υποβάλλεται κατά το προηγούµενο εδάφιο, σηµειώνεται η κυκλοφοριακή 

σύνδεση του πρατηρίου µε την οδό  που προτείνεται. 

 

4. Όταν έχει γίνει παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης πρατηρίου που 

λειτουργεί στο σύνολο ή µέρος σε πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται 

στην τελευταία άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται εκτός από τα δικαιολογητικά της 

προηγούµενης παραγράφου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.∆. 105/1969 του νέου 

εκµεταλλευτή του πρατηρίου στην οποία βεβαιώνει ότι αυτός έχει το δικαίωµα της 

εκµετάλλευσης του πρατηρίου και ότι δεν είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας άλλου 

πρατηρίου, ολοκλήρου ή µέρους αυτού σ' όλη τη χώρα και επιδεικνύεται το εκλογικό 

βιβλιάριο του νέου εκµεταλλευτή ή υποβάλλεται βεβαίωση αυτού ότι κατατέθηκαν τα 

δικαιολογητικά για έκδοσή του. 

 

5. Αν έως την πιο πάνω προθεσµία (31 Ιουλίου 1985), δεν υποβληθεί κανένα η 

υποβληθούν µερικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούµενες 

παραγράφους, το πρατήριο θεωρείται οριστικώς παράνοµο και εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν.∆. 869/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) "περί επιβολής διοικητικών και ποινικών 

κυρώσεων κατά των κυρίων ή εκµεταλλευτών πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων 

και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων λειτουργουσών άνευ αδείας λειτουργίας ή κατά 

παράβασιν των όρων των κειµένων διατάξεων". 

 

6.α) Μετά την υποβολή της αιτήσεως και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

την προηγούµενη παράγραφο ενεργείται αυτοψία από ένα µηχανικό ή υποµηχανικό της 

οικείας νοµαρχίας. Κατά την αυτοψία εξετάζεται εάν πληρούνται οι περιορισµοί της παρ. 

2 του άρθρ. 6 και της περιπτ. α' της παρ. 2 του άρθρ. 5 του δ/τος αυτού. 

 

β) Εφόσον πληρούνται οι κατά την προηγούµενη περίπτωση όροι χορηγείται προσωρινή 

άδεια λειτουργίας του πρατηρίου µε χρόνο λήξεώς της µέχρι της 31 Ιουλ. 1987. 

 

7.α) Μετά τη χορήγηση της προσωρινής κατά την προηγούµενη παράγραφο άδειας 

λειτουργίας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτ. γ' της παρ. 3 αυτού του 

άρθρου, διαβιβάζονται από την υπηρεσία συγκοινωνιών, στην αρµόδια περιφερειακή 

υπηρεσία του Υπουργείου ∆ηµ. Έργων για έλεγχο, και θεώρηση. 

 

β) Στη συνέχεια η κατά την προηγούµενη περίπτωση αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του 

Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων : 
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  αα) Προβαίνει στην έγκριση των σχεδιαγραµµάτων που υποβλήθηκαν, εφόσον αυτά 

είναι σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που έχουν κυρωθεί µε την παρ. 4 του άρθρ. 6 του 

δ/τος αυτού. 

 

  ββ) Στην περίπτωση που δεν παρέχεται δυνατότητα να γίνει κατασκευή της 

κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που έχουν 

εγκριθεί µε την παρ. 4 του άρθρ. 6 του δ/τος αυτού, καλεί τον ενδιαφερόµενο να 

υποβάλλει εναλλακτικές λύσεις µε σκοπό να εξασφαλιστεί ακίνδυνη κυκλοφορία µε 

εξάντληση για το στόχο αυτό όλων των δυνατοτήτων που παρέχει το οικόπεδο και η 

γύρω από το οικόπεδο περιοχή που προσφέρεται για εξυπηρέτηση της σύνδεσης αυτής. 

Αν τυχόν υπάρχουν υποδείξεις της αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου 

∆ηµ. Έργων, αυτές είναι υποχρεωτικές. Εφόσον από τις εναλλακτικές λύσεις που 

υποβλήθηκαν προκύπτει ότι είναι δυνατή η επιλογή λύσης η οποία παρέχει ασφάλεια 

στην κυκλοφορία αυτή εγκρίνεται όπως αναφέρεται στην προηγούµενη υποπερίπτωση. 

Σε αντίθετη περίπτωση γνωστοποιείται στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι δεν εξασφαλίζεται ακίνδυνη κυκλοφορία από τη λειτουργία 

του πρατηρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η περιφερειακή υπηρεσία του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών ενεργεί τα νόµιµα για  την απαγόρευση της λειτουργίας και τη 

σφράγιση του πρατηρίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

8. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του 

Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, µέχρι 31 Ιουλ. 1986, υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το 

έργο της έγκρισης των σχεδιαγραµµάτων όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο και µετά από κάθε µια έγκριση που χορηγεί αποστέλει αντίγραφο των 

εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

 

9. Μετά την προσαρµογή της διάταξης σύνδεσης του πρατηρίου, σύµφωνα µε αυτά που 

καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην 

αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτ. α' και β'  της παρ. 1 του άρθρ. 19 του δ/τος 

αυτού. Μαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο προηγούµενο εδάφιο ο 

ενδιαφερόµενος επί πλέον υποβάλλει: 

 

  α) Έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων ότι εκτελέστηκαν πλήρως οι εργασίες προσαρµογής σύνδεσης του πρατηρίου µε 

την οδό, σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα που έχουν εγκριθεί. 
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  β) Υπεύθυνη δήλωση σε σφραγιστό χαρτί του Ν.∆. 105/1969  ότι δεν καταδικάστηκε 

κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίµου καθώς και για λιποταξία ή ανυποταξία 

και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και στις ανικανότητες που επαγγέλλονται από τα 

άρθρ. 82 και 83 του Ν.∆.720/1970 (ΦΕΚ 263/Α/1970). 

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια 

λειτουργίας για το πρατήριο. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο άδεια λειτουργίας 

χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισµό και σ' αυτή γράφονται οι όροι που ορίζει η παρ. 4 

του άρθρ. 18 του δ/τος αυτού. 

 

Άρθρο 24 

Εγκαταστάσεις 

 

1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν 

έχουν χρήση αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: 

 

Κατηγορία Α. 

Κατηγορία Β. 

 

Για εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ 

για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, 

ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται 

κανόνες για την οδική ασφάλεια. 

 

2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: 

 

  α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, 

όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) 

σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. 

 

  β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των 

οδών, όπως εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής 

ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και 

λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. 

 

Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση µε την κυκλοφορία επί των 

οδών και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών. 
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3. Γήπεδα χωρίς κτίσµατα τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις έχουν, εκτός από την 

αµιγώς γεωργική και άλλη οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη χρήση, κατατάσσονται στην Α ή Β 

κατηγορία εγκαταστάσεων, κατά τη κρίση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας. 

 

4. Γήπεδα µε κτίσµατα που έχουν χρήση κατοικίας κατατάσσονται στη Β κατηγορία. 

 

5. Κατά την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου όλων των 

εγκαταστάσεων και των κατηγοριών Α και Β δεν επιτρέπεται να γίνονται επεµβάσεις σε 

πρανή των οδών χωρίς έγκριση εδαφοτεχνικής και περιβαλλοντικής µελέτης. Επίσης, δεν 

επιτρέπεται να παραβλάπτεται και η αισθητική του τοπίου, κατά την αιτιολογηµένη κρίση 

της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 6 του παρόντος. 

 

Άρθρο 25 

Θέσεις εγκαταστάσεων 

 

Ισχύουν και εν προκειµένω καθ' όσον αφορά  εις την κυκλοφοριακήν σύνδεσιν των 

εγκαταστάσεων αι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 4 παρ.1 του άρθρου 5, παρ.1 

(α), (β), (δ) και (ε) του άρθρου 5 και παρ.2 (γ), (ε) και (στ) του άρθρου 5 του παρόντος. 

 

Άρθρο 26 

Κυκλοφοριακή σύνδεσις εγκαταστάσεων 

 

1. Η κυκλοφοριακή σύνδεσις των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων επί εθνικών οδών του 

τε βασικού και δευτερεύοντος δικτύου ως και επί επαρχιακών τοιούτων εκτός ορίων 

εγκεκριµένων  σχεδίων πόλεων  ή  κατωκηµένων περιοχών, εφ' όσον αύτη επιτρέπεται εκ 

των διατάξεων και περιορισµών του παρόντος επιβάλλεται να συντελήται συµφώνως 

προς τα τυπικά σχέδια περί ων η παρ.4 του άρθρου 6 του παρόντος. 

  

2. Επιπλέον, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α και Β 

του άρθρου 24 του παρόντος µε τις οδούς του βασικού και του δευτερεύοντος Εθνικού 

Οδικού δικτύου και του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού δικτύου των εγκαταστάσεων 

και των δυο κατηγοριών, ισχύουν τα κατωτέρω: 

 

  α) Εφ’ όσον στη θέση της κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν υπάρχει παράπλευρη οδός 

(SR) και είναι δυνατή η προσπέλαση της εγκατάστασης µέσω κατώτερης κατηγορίας 

οδού συµβαλλούσης µε διαµορφωµένο κόµβο στην οδό επί της οποίας θα ιδρυθεί 

εγκατάσταση, η απ’ ευθείας σύνδεση δεν επιτρέπεται και η εγκατάσταση εξυπηρετείται 

µέσω της υφιστάµενης προσπέλασης. 
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  β) Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις (παράπλευρη οδός ή προσπέλαση 

µέσω άλλης οδού) επιτρέπεται η απ’ ευθείας σύνδεση της εγκατάστασης µε την Εθνική ή 

Επαρχιακή οδό, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διατάγµατος, 

µέχρι την κατασκευή παραπλεύρου ή τυχόν διάνοιξη άλλης οδού. 

 

  γ) ∆εν επιτρέπεται να γίνονται επεµβάσεις σε πρανή της οδού χωρίς εγκεκριµένη 

εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική µελέτη. 

 

  δ) ∆εν πρέπει να παραβλάπτεται η αισθητική του τοπίου κατά την κρίση της Αρχής που 

αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 6. 

 

3. Σε περίπτωση απ’ ευθείας σύνδεσης µε το Βασικό, ∆ευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό και 

Επαρχιακό οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεων πάσης φύσεως σε επαφή ή στις αποστάσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1ε του παρόντος, εγκρίνεται κοινή κυκλοφοριακή 

σύνδεση (ΚΚΣ), µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. 

 

4. Ο όρος αυτός ισχύει και εν περιπτώσει κοινής συνδέσεως εγκαταστάσεως και 

πρατηρίου. 

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (SR) ή επί υπαρχουσών οδών που 

βελτιώνονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους, ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων 

υποχρεούται να προσαρµόσει µε δική του δαπάνη την κυκλοφοριακή σύνδεση προς την 

νέα κατάσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα σχέδια της αρµόδιας για την οδό 

Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Στην περίπτωση που γήπεδα έχουν πρόσωπο στην κύρια οδό και στην Παράπλευρό της 

(SR) ταυτόχρονα η κυκλοφοριακή σύνδεση γίνεται από την παράπλευρη οδό. 

 

Άρθρο 27 

Έγκρισις σχεδίων κυκλοφοριακής συνδέσεως και αρχιτεκτονικών 

  

Τα σχέδια κυκλοφοριακής συνδέσεως ως και τα αρχιτεκτονικά τοιαύτα, εγκαταστάσεων 

πάσης φύσεως επί εθνικών και επαρχιακών οδών, εγκρίνονται κατά τα εν παρ.6 του 

άρθρου 6 καθοριζόµενα. 
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Άρθρο 28 

Είσοδος και έξοδος εγκαταστάσεων 

 

Ισχύουν και εν προκειµένω αι διατάξεις των παρ.1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 7 του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 29 

Οικοδοµικαί γραµµαί 

 

Ισχύουν τα εν παρ. 4 του άρθρου 9 καθοριζόµενα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

 

Άρθρο 30 

∆ιαδικασία εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως 

 

1. Υποβάλλεται εις την αρµοδίαν διά την οδόν Τεχνικήν  Υπηρεσίαν του Υπουργείου  ∆ηµ. 

Εργων εις πενταπλούν υπό κλίµακα 1: 500, τοπογραφικόν διάγραµµα εµφαίνον το 

οικόπεδον της επιχειρήσεως, την κάτοψιν  του  υπό ανέγερσιν οικοδοµήµατος,  την  οδόν  

οριζοντιογραφικώς, τα επ'αυτής τεχνικά, την οικοδοµικήν γραµµήν, το όριον 

απαλλοτριώσεως της οδού, την τυπικήν διάταξιν της εφαρµοζοµένης κυκλοφοριακής 

συνδέσεως και την οριζόντιον και κατακόρυφον σήµανσιν της συνδέσεως  

(διαγράµµισις  - πινακίδες). 

  

Το τοπογραφικόν διάγραµµα δέον  να  συνοδεύηται υπό  σχεδίων εµφαινόντων τας κατά 

πλάτος τοµάς της οδού εις την θέσιν της συνδέσεως και το σύστηµα αποχετεύσεως των 

οµβρίων υδάτων. 

 

2. Η  Τεχνική  Υπηρεσία  η  έχουσα την  ευθύνην  κατασκευής  ή συντηρήσεως της οδού, 

µετ' επιτόπιον εξέτασιν, διαβιβάζει τεθεωρηµένα διά την ακρίβειαν τα σχέδια µετά των 

παρατηρήσεών της εις τον αρµόδιον Περιφερειακόν ∆ιευθυντήν ∆ηµ. Έργων προς 

έγκρισιν συµφώνως τη παρ.6 του άρθρου 6 του παρόντος.  

 

3. Υποβάλλονται  ακολούθως  τα αρχιτεκτονικά των  κτιριακών εγκαταστάσεων  της  εν 

λόγω εγκαταστάσεως εις την αρµοδίαν Πολεοδοµικήν Υπηρεσίαν, ήτις θεωρούσα ταύτα 

από απόψεως Γ.Ο.Κ. και λοιπών διατάξεων, διαβιβάζει ταύτα εις τον αρµόδιον 

Περιφερειακόν ∆ιευθυντήν  ∆ηµ. Έργων προς έγκρισιν, συµφώνως τη παρ.6 του άρθρου  

6 του παρόντος. 
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4. Κατόπιν των ως άνω εγκρίσεων ελέγχεται κατά τα λοιπά η µελέτη ανεγέρσεως του 

κτιρίου της εγκαταστάσεως και  χορηγείται  η  οικοδοµική άδεια.  Χορήγησις  οικοδοµικής  

αδείας  άνευ προηγουµένης εγκρίσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως απαγορεύεται. 

 

5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων των 

εγκαταστάσεων του άρθρου 24, ισχύει για µία τριετία και για το είδος εγκατάστασης που 

αναφέρεται σ αυτήν. 

 

 Αν µετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 

κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου -εξόδου 

οχηµάτων, δίδεται, µετά από αίτηση, εφ άπαξ παράταση για την επόµενη τριετία από την 

έγκριση, εφ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται 

νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, πρέπει να 

υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου -

εξόδου οχηµάτων. 

 

Για µετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων 

εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 

κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση 

που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. 

 

Άρθρο 31 

Προτεραιότης χωµατουργικών εργασιών συνδέσεως 

 

1. Προς διευκόλυνσιν των εργοταξιακών µεταφορών ανεγέρσεως των κτιριακών 

εγκαταστάσεων εκτελούνται πρώτον αι χωµατουργικαί εργασίαι διαµορφώσεως της 

κυκλοφοριακής συνδέσεως µετά των αποχετευτικών τοιούτων ως και τ' απαραίτητα 

τεχνικά έργα διά την ασφαλή είσοδον και έξοδον  των οχηµάτων του εργοταξίου. 

 

Ακολούθως γίνεται έναρξις των οικοδοµικών κλπ. εργασιών. 

 

2. Καθ' όλην την διάρκειαν των εργασιών δέον να λαµβάνονται µέτρα προς αποφυγήν 

ρυπάνσεως του οδοστρώµατος της οδού εκ της µεταφεροµένης ιλύος υπό των  τροχών  

των οχηµάτων  των  εκτελούντων τας  εργοταξιακάς µεταφοράς. 
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Άρθρο 32 

Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων 

 

1. ∆ιά την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων πλην των εξ άλλων διατάξεων 

προβλεποµένων  εγκρίσεων  αρµοδίων Υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωσις της εχούσης 

την αρµοδιότητα διά την οδόν  Τεχνικής  Υπηρεσίας του  Υπουργείου  ∆ηµ.  Εργων  ότι  αι 

εργασίαι κυκλοφοριακής συνδέσεως εξετελέσθησαν πλήρως και συµφώνως τοις 

εγκεκριµένοις σχεδίοις. 

 

2. Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες κατά περίπτωση για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας της εγκατάστασης, δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να προσκοµιστεί η 

βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

 

Γενικά 

Αρθρον 33 

 

 Επί κατασκευαζόµενων νέων οδών ή επί υφισταµένων οδών που βελτιώνονται τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους, ή επί τµηµάτων οδών στα οποία διαµορφώνονται 

κόµβοι, δεν θα εξετάζονται τυχόν υποβληθησόµενες αιτήσεις για έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεσης εγκαταστάσεων όλων των ειδών πριν εκτελεστούν οι εργασίες και πριν την 

απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά τµήµατα επίσηµα σε κοινή χρήση. 

 

 

Εγκαταστάσεις ιδρυθείσαι κατά το παρελθόν 

Άρθρο 34 

 

1. Εγκαταστάσεις ιδρυθείσαι προ τη εκδόσεως του παρόντος και µη πληρούσαι τας 

διατάξεις αυτού δέον να προσαρµοσθώσι προς τ' ανωτέρω καθοριζόµενα µέχρι της 

31ης ∆εκεµβρίου 1986. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας ταύτης, η σύνδεσις 

διακόπτεται υπό της αρµοδίας δι' εκάστην οδόν Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

2. Εφ' όσον η ως άνω προσαρµογή δεν τυγχάνει εφικτή είτε λόγω αποστάσεως 

οικοδοµικής γραµµής, είτε λόγω µειωµένης  προσόψεως οικοπέδου, είτε εξ  οιασδήποτε 

ετέρας αιτίας,  δέον  να  επιδιωχθή  εξεύρεσις  ετέρας λύσεως επιτρεποµένων εν εσχάτη 

ανάγκη παρεκκλίσεων εκ των  διά της  παρούσης  εγκρινοµένων τύπων  κυκλοφοριακής 

συνδέσεως, κατόπιν εγκρίσεως δι' εκάστην περίπτωσιν υπό του Υπουργού ∆ηµ. Έργων. 
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Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία που χορηγείται την άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρεούται να ανακαλεί αυτή. 

 

3. Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τις 

εγκαταστάσεις που έχουν ιδρυθεί µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1983. 

 

4. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε εγκεκριµένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά 

παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες. Αλλαγή της 

χρήσης επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον, κατόπιν µελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, 

αποδειχθεί ότι η νέα χρήση δεν επιφέρει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση. 

 

 

Ηλεκτροφωτισµός περιβάλλοντος εγκαταστάσεως 

Άρθρο 35 

Ισχύουν τα εν παρ. 4 του άρθρου 21 καθοριζόµενα. 

 

 

Σήµανσις κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων 

 Άρθρο 36 

Ισχύουν τα εν παρ. 5 του άρθρου 21 καθοριζόµενα. 

  

 

Προσαρµογή συνδέσεως εγκαταστάσεων κατόπιν κατασκευής παραπλεύρου οδού 

Άρθρο 37 

Ισχύουν τα εν παρ. 6 του άρθρου 21 καθοριζόµενα. 

 

 

Πληρωµή µισθώµατος διά καταβαλλοµένην έκτασιν του ∆ηµοσίου 

Άρθρο 38 

Ισχύουν τα εν παρ. 7 του άρθρου 21 καθοριζόµενα. 

 

 

Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων 

Άρθρο 39 

1. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων είναι η δυνατότητα διαµορφωµένης εισόδου - 

εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχηµα σε συγκεκριµένη θέση του προσώπου του 

γηπέδου. 
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2. Η θέση εισόδου - εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της 

απόστασης από τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος - 

έξοδος και άλλης οδού. 

 

 3. Ορατότητα 

 

 ∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από 

τη θέση εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της 

µηκοτοµής της οδού ή λόγω πλευρικών εµποδίων ή αδυναµίας αποκατάστασης της 

ορατότητας µε κατασκευαστικές επεµβάσεις, τα παρακάτω µήκη ορατότητας ανάλογα 

µε τη κατηγορία της οδού. 

 

•  Βασικό Εθνικό: 100µ. 

•  ∆ευτερεύον Εθνικό: 80µ. 

•  Τριτεύον Εθνικό: 70µ. 

•  Εθνικό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας): 70µ. 

•  Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόµων ή γενικώς  

παράπλευροι πλάτους µεγαλύτερου των 7 µέτρων: 70µ. 

•  Πρωτεύον Επαρχιακό: 70µ. 

•  ∆ευτερεύον Επαρχιακό: 70µ. 

•  Επαρχιακό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας): 70µ. 

•  Παράπλευροι δρόµοι πλάτους ίσου ή µικρότερου των 7 µέτρων: 70µ. 

•  ∆ηµοτικό - Κοινοτικό: 70µ. 

 

Τα µήκη αυτά ορατότητας µετρούνται επί του άξονα της πλησιέστερης προς την 

εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή µέτρησης είναι ο άξονας εισόδου-εξόδου. Το 

ύψος του οφθαλµού του οδηγού λαµβάνεται στο 1,06µ., η δε πορεία των οπτικών 

ακτίνων από τον οφθαλµό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη µέσα στον οδικό και 

παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εµπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα 

γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήµανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία 

ασφαλείας, τα πρανή ορυγµάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσµατα εν γένει 

κ.λπ. 

 

4. Απόσταση από τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος 

- έξοδος και άλλης οδού. 

 

∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 

50µ. µεταξύ της θέσης εισόδου - εξόδου και της πλησιέστερης συµβολής (ευρισκόµενης 

στην ίδια πλευρά της οδού µε την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση 
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αυτή µετριέται από το προς την πλευρά των συµβαλλοµένων οδών άκρο της εισόδου - 

εξόδου έως το σηµείο τοµής των αξόνων των οδών. 

 

5. Το πλάτος της εισόδου - εξόδου είναι ανάλογο µε το εύρος κατάληψης του 

αντιπροσωπευτικού οχήµατος. 

 

6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχηµάτων είναι ίδια µε αυτή 

της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης µε τη προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδοµικής 

άδειας χωρίς προηγούµενο έλεγχο για την έγκριση ή µη, της εισόδου - εξόδου οχηµάτων 

απαγορεύεται. 

 

7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου - εξόδου 

οχηµάτων στα σχέδια της οικοδοµικής άδειας περιλαµβάνεται διαµόρφωση µόνιµης 

περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο - έξοδο οχήµατος. 

 

8. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις οφείλουν να προσαρµοστούν µε έγκριση εισόδου - 

εξόδου οχηµάτων µέσα στις δυνατότητες του γηπέδου. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ή 

επέκτασης των εγκαταστάσεων αυτών, έχει εφαρµογή η παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή για τις εγκαταστάσεις της Β 

κατηγορίας που ιδρύονται µέσα στα όρια οικισµών προϋφισταµένων του 1923 ή 

οριοθετηµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 24.4.1985 π. δ/τος (181/∆/1985). 

 

10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε ∆ηµοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, 

επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή µη εισόδου - εξόδου οχηµάτων. Η αρµόδια για τη 

συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, στην οποία συµβάλλει το δηµοτικό κοινοτικό 

δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την 

ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των 

συνθηκών συµβολής. 

 

Άρθρο 40 

 

Εις τους αυτούς επί των Οικονοµικών, ∆ηµ. 'Εργων και Συγκοινωνιών Υπουργούς, 

ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. 
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