
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 316/86 
 
Τροποποίηση διατάξεων του Π. ∆/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως 
και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -
λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίµων ως και προϋποθέσεων 
χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουµένων αδειών». 
(ΦΕΚ 139/Α/18-9-86) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 511/1970  (ΦΕΚ 91/Α/1970) 
«περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, 
πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των 
οδών». β) Των περιπτώσεων ιδ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και του άρθρου 24 
του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». γ) Της κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
∆ΟΝΣ/15467/1968 (ΦΕΚ 342/B/1986) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στους  Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών». δ) Της κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 5442/16.5.86 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 343/Β/19.5.86). 
2. Την 486/1986 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και των Υφυπουργών Οικονοµικών  και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: 

  
ΆΆρρθθρροο  11..  

 
 Μετά το άρθρο 32 του Π. ∆/τος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976) προστίθεται νέο άρθρο 33 το 
οποίο έχει ως εξής, το δε άρθρο 33 αριθµείται ως άρθρο 34:  

  
««ΆΆρρθθρροο  3333..  

 
Σταθµοί αυτοκινήτων µε δεξαµενές καυσίµων που βρίσκονται κάτω από το οδόστρωµα. 
 
1. Άδειες λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτου οι οποίες περιλαµβάνουν και λειτουργία 
εγκατάστασης παροχής υγρών καυσίµων, ύστερα από έγκριση σχετικών σχεδιαγραµµάτων, 
που προέβλεπαν την τοποθέτηση των δεξαµενών τους, ολοκλήρων ή τµηµάτων τους, κάτω 
από το οδόστρωµα, αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
2. Κάθε περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών νοµαρχιακού επιπέδου απευθύνει, µε βάση τα 
στοιχεία που τηρούνται σ’ αυτή, έγγραφο στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα τα οποία 
εκµεταλλεύονται σταθµό αυτοκινήτων, που υπάγεται στην παράγραφο 1 και βρίσκεται και 
λειτουργεί µέσα στην περιφέρεια της τοπικής αρµοδιότητάς της. Το έγγραφο αυτό επιδίδεται 
στον παραλήπτη από όργανο της αστυνοµικής αρχής της περιφέρειας 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 και κοινοποιείται στην αστυνοµική αρχή 
στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο σταθµός. Το αποδεικτικό παραλαβής επιστρέφεται 
από την αστυνοµική αρχή στην υπηρεσία συγκοινωνιών και τίθεται στο φάκελο του σταθµού. 
Στο παραπάνω έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά: Ότι η άδεια λειτουργίας του σταθµού 
υπόκειται σε αναθεώρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ότι ο 
εκµεταλλευόµενος το σταθµό υποχρεούται να υποβάλει για το σκοπό αυτό, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη χρονολογία επίδοσης του παραπάνω 
εγγράφου, στην υπηρεσία συγκοινωνιών που εκδίδει το έγγραφο, αίτηση που να συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος και 



γίνεται µνεία των συνεπειών που συνεπάγεται η παράβαση των ρυθµίσεων του παρόντος 
άρθρου. 
 3. Αν µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου δεν υποβληθούν όλα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 25 παρ. 1, οι δεξαµενές καυσίµων ή τα τµήµατά τους που 
ευρίσκονται κάτω από το οδόστρωµα και οι αντίστοιχες αντλίες τους σφραγίζονται, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
4. Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την 
παράγραφο 2, η οικεία υπηρεσία συγκοινωνιών, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, 
ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του σταθµού που ισχύει και ταυτόχρονα εκδίδει νέα 
προσωρινή τέτοια άδεια του σταθµού τριετούς ισχύος. Στη νέα αυτή προσωρινή άδεια 
τριετούς ισχύος αναγράφεται υποχρεωτικά ότι ο κάτοχός της υποχρεούται, µέσα στην 
προθεσµία ισχύος της άδειας αυτής να µεταφέρει τις δεξαµενές καυσίµων που είναι 
τοποθετηµένες, ολόκληρες ή µέρη τους, κάτω από το οδόστρώµα µε έγκριση της οικείας 
υπηρεσίας συγκοινωνιών σε άλλες θέσεις, κάτω από το πεζοδρόµιο ή µέσα στο έδαφος που 
βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο και στη συνέχεια να φροντίσει για την έκδοση νέας άδειας 
λειτουργίας του σταθµού, ύστερα από την υποβολή όλων των απαιτουµένων κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών. Η άδεια αναφέρεται στις εγκαταστάσεις αυτές στη νέα θέση τους. Αν η 
προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής περάσει, χωρίς ο ιδιοκτήτης ή ο 
εκµεταλλευτής του σταθµού να έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της  παραγράφου αυτής, η 
οικεία υπηρεσία συγκοινωνιών ενεργεί για το σφράγισµα των σχετικών εγκαταστάσεων όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού». 

  
ΆΆρρθθρροο  22..  

 
Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του Π. ∆/τος 455/1976 (ΦΕΚ 
169/Α/1976), όπως ολόκληρο το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π. ∆/τος 
379/1980 (ΦΕΚ 105/Α/1980), προστίθεται εδάφιο όπως παρακάτω: 

«Σε όσους από τους παραπάνω σταθµούς αυτοκινήτων υπάρχει σύστηµα 
καταιονισµού ύδατος κλειστού τύπου, µε το οποίο παρέχεται το αποτέλεσµα συναγερµού του 
ανιχνευτικού συστήµατος, δεν εγκαθίσταται η εγκατάσταση συστήµατος ανίχνευσης πυρός». 
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και στους Υφυπουργούς 
Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγµατος. 
  

Αθήνα, 13 Αυγούστου 1986 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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