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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Oικ. 21523/763/Ε−103
  Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βεν−

ζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού 
μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση …» (A΄ 136), 
όπως τροποποιήθηκε και τις διατάξεις των άρθρων 1 
και 2 (παράγραφος 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του 
Κοινοτικού Δικαίου» (A΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6 του Νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (A΄ 70) και του 
άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (A΄ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1650/1986 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (A΄ 160), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 3851/2010 και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 20 και 21 του Ν. 4014/2011 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή−
των, ρύθμιση αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 209)

4. Την υπ’ αριθμό 1958/2012 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφω−
να με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ Α΄ 209)» (ΦΕΚ Β΄ 21).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/2006 με θέμα «’Όροι 
λειτουργίας κλπ αντλιών – πρατηρίων υγρών καυσίμων..» 
(ΦΕΚ Α΄ 119)

6. Τις διατάξεις του Ν. 3335/2005 «Έλεγχος διακίνησης 
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 95)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφος 25) του 
Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού 
Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα» (A΄ 251), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98)

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ.1 Γ (παράγραφος 4) 
του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις πε−
ριφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(A΄ 237).

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κοινού στις δημόσιες 
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περι−
βάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ..κ.λ.π.» (Β΄ 327).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφος 35) του 
Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (A΄ 9).

13. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 10245/713/7−4−1997 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 311) «Μέτρα και όροι των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την απο−
θήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές 
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων, με 
την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 94/63/ΕΚ.

14. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/24−3−2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 488), με την οποία ενσωματώθη−
κε η Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την ποι−
ότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 
για την Ευρώπη».

15. Την υπ’ αριθμ. 2004/279/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
της 19ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές εφαρμογής της οδηγίας 2002/3/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα, όπως ενσωματώθηκε 
στην οδηγία 2008/50/ΕΚ.
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16. Την Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετι−
κά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
πρατήρια καυσίμων. (EEL 285/36 thw 31.10.2009).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων, (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
2 (παράγραφος 4) του Π.Δ/τος 24/2010 (Α΄ 56)

18. Την υπ’ αριθμό 2876/2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄2234).

19. Το Π.Δ. 110/11−11−2011 περί «Διορισμού Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄243).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 3, περ. γ) του Ν. 1650/1986 
και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδη−
γίας 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου με την οποία θεσπίζονται μέτρα με στόχο τη 
μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται 
στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού 
μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

1) «βενζίνη»: η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 94/63/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε 
στο άρθρο 3 παρ. (α) της οικ. 10245/713/7−4−1997 κοινή 
υπουργική απόφαση.

2) «ατμοί βενζίνης»: κάθε αέρια ένωση που εξατμίζεται 
από τη βενζίνη.

3) «πρατήριο καυσίμων»: σταθμός διανομής όπως ορί−
ζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 94/63/ΕΚ, 
όπως ενσωματώθηκε στο άρθρο 3 παρ. (στ) της οικ. 
10245/713/7−4−1997 κοινή υπουργική απόφαση.

4) «υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσί−
μων το οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο 
χορηγείται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κα−
τασκευής ή άδεια λειτουργίας πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας.

5) «νέο πρατήριο καυσίμων»: πρατήριο καυσίμων το 
οποίο έχει ήδη κατασκευασθεί ή για το οποίο χορηγεί−
ται μεμονωμένη πολεοδομική άδεια, άδεια κατασκευής 
ή άδεια λειτουργίας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας.

 6) «σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βεν−
ζίνης»: εξοπλισμός ο οποίος αποσκοπεί στην ανάκτηση 
των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή 
καυσίμων μηχανοκίνητου οχήματος, κατά τη διάρκεια 
του ανεφοδιασμού του σε πρατήριο καυσίμων, και ο 
οποίος διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζίνης σε 
δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων ή τους 
επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για επαναπώληση.

7) «απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης»: η ποσότη−
τα ατμών βενζίνης που δεσμεύεται από το σύστημα 
ανάκτησης ατμών βενζίνης συγκρινόμενη προς την 
ποσότητα ατμών βενζίνης που θα εκπέμπονταν ειδάλ−
λως στην ατμόσφαιρα, ελλείψει τέτοιου συστήματος, 
εκφραζόμενη ως ποσοστό.

8) «λόγος ατμών/βενζίνης»: ο λόγος μεταξύ του όγκου 
ατμών βενζίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που διέρχεται 
από το σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών 
βενζίνης προς τον όγκο της διανεμηθείσας βενζίνης.

 9) «διακίνηση»: η συνολική ετήσια ποσότητα βενζίνης 
που εκφορτώνεται από κινητές δεξαμενές σε πρατήριο 
καυσίμων.

Άρθρο 3
Πρατήρια καυσίμων

1. Nέα πρατήρια
Στα πρατήρια καυσίμων χορηγείται άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας από τις κατά τόπους υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των 
αρμόδιων Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 118/2006. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται η 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της ΥΑ 1958/2012.

Κάθε πρατήριο θα εξοπλίζεται με το σύστημα της 
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης σύμφωνα με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) εάν η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από 
αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως. ή

β) εάν η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από 
αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω 
από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

2. Υφιστάμενα πρατήρια
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστά−

μενο πρατήριο καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντι−
κή ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση, εάν:

α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό 
υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως. ή

β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό 
υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από 
χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα 
πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3 000 m3 ετησίως 
εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών 
βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή σε 
πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
στο πλαίσιο της κατασκευής και της παράδοσης νέων 
μηχανοκίνητων οχημάτων.

Άρθρο 4
Ελάχιστο επίπεδο ανάκτησης ατμών βενζίνης

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι, από την ημε−
ρομηνία κατά την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης καθίστανται υποχρεωτικά με 
βάση το άρθρο 3, η απόδοση των συστημάτων αυτών είναι 
τουλάχιστον ίση με 85 % με βάση την πιστοποίηση του 
κατασκευαστή σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά τεχνικά 
πρότυπα ή τις διαδικασίες έγκρισης τύπου που καθορίζο−
νται δυνάμει του άρθρου 8 ή, ελλείψει τέτοιων προτύπων 
ή διαδικασιών, σύμφωνα με σχετικό εθνικό πρότυπο.
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2. Από την ημέρα κατά την οποία καθίστανται υπο−
χρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 τα συστήματα της 
φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης στα οποία οι 
ανακτώμενοι ατμοί βενζίνης μεταφέρονται σε δεξα−
μενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων, ο λόγος 
ατμών/βενζίνης είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95 αλλά 
δεν υπερβαίνει το 1,05.

Άρθρο 5
Περιοδικοί έλεγχοι και πληροφόρηση

των καταναλωτών

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η απόδο−
ση της δέσμευσης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, των 
συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης της φάσης II 
ελέγχεται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, είτε με τη δια−
πίστωση της συμμόρφωσης του λόγου ατμών/βενζίνης, 
υπό συνθήκες προσομοίωσης ροής βενζίνης, προς τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, είτε με οιαδή−
ποτε άλλη κατάλληλη μεθοδολογία.

2. Εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης πα−
ρακολούθησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι 
η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης ελέγχεται 
τουλάχιστον κάθε τριετία. Οιοδήποτε τέτοιο σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης εντοπίζει αυτομάτως τις 
βλάβες λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ της 
ανάκτησης ατμών βενζίνης και του ιδίου του συστή−
ματος αυτόματης παρακολούθησης, υποδεικνύει τις 
βλάβες στον διαχειριστή του πρατηρίου καυσίμων και 
διακόπτει αυτομάτως τη ροή βενζίνης από τον ελατ−
τωματικό διανομέα, εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί 
εντός επτά ημερών.

3. Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί 
σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι στο πρατήριο 
αναρτάται ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη κοινοποίη−
ση, επάνω ή κοντά στην αντλία βενζίνης, που ενημερώνει 
τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι αρ−
μόδιες υπηρεσίες εννοούνται οι υπηρεσίες που είναι 
αρμόδιες για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και για 
την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/2006, με την επιφύλαξη 

των προβλεπόμενων για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
Ν. 4014/2011 καθώς και των διατάξεων του Ν. 3335/2005 
σχετικά με τη λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Δια−
κίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ).

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης με πράξη ή παράλειψη επιβάλλονται οι ποινι−
κές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 3937/2011 (Α΄60) και ισχύει, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209).

Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλ−
λονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/2006.

Άρθρο 8
Τεχνικές προσαρμογές

Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 5 μπορούν να 
θεσπίζονται εναρμονισμένες μέθοδοι και πρότυπα. Στις 
περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται συ−
νέπεια με κατάλληλο πρότυπο που έχει εκπονήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), τα ανωτέρω 
άρθρα, με εξαίρεση την απόδοση της δέσμευσης ατμών 
βενζίνης και τον λόγο ατμών προς βενζίνη που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 4 και τις χρονικές περιόδους που 
καθορίζονται στο άρθρο 5, μπορούν να προσαρμόζονται 
στην τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
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