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ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 31634/2231

ΠΡΟΣ:

Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της
Χώρας

KOIN:

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων
α) Πολιτικό γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
γ) ΣΕΕΥΜΕ

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου ∆ιαρροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων.
ΣΧΕΤ.:

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και ιδιώτες, που αναφέρονται στο αντικείµενο
του θέµατος, σας ενηµερώνουµε τα εξής:

1. Η Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. Οικ. 18154/1250 που τροποποιεί την Οικ. 20155/1268/09
Υπουργική Απόφαση, και αναφέρεται στο σύστηµα ελέγχου διαρροών των πρατηρίων υγρών
καυσίµων παρατείνει τις προθεσµίες εφαρµογής του συστήµατος ελέγχου διαρροών των πρατηρίων
υγρών καυσίµων. Οι προθεσµίες για τις οποίες έχει εφαρµογή η ανωτέρω Απόφαση και οι οποίες
παρατείνονται είναι οι προθεσµίες που αναφέρονται σε όλα τα Άρθρα της Οικ. 20155/1268/09
Υπουργικής Απόφασης.
2. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του Άρθρου 3 της ανωτέρω Απόφασης, για τυχόν υφιστάµενες δεξαµενές που
έχουν εγκριθεί, πριν την ισχύ του Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α’) σε διαφορετική θέση ή και µε διαφορετική
χωρητικότητα από την πραγµατικότητα, θα µπορούν να δειχθούν στην πραγµατική τους θέση, µε την
πραγµατική χωρητικότητα και το πραγµατικά υφιστάµενο φατνίο, µετά από σχετική έγκριση από την
Οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση εγκρίσεων από
άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδοµία), εφόσον η χωρητικότητα τους δεν αντίκειται στις διατάξεις του π.δ.
118/2006 όπως ισχύει (δηλαδή κάθε δεξαµενή να έχει χωρητικότητα έως 50 µ3 και η συνολική
χωρητικότητα να µην ξεπερνά τα 300 µ3). Κατά τη διαδικασία της ανωτέρω έγκρισης δεν απαιτείται να
γίνει περαιτέρω έλεγχος στις συνθήκες αδειοδότησης των υπόψη εγκαταστάσεων (δεξαµενές) στο
παρελθόν. Το παρόν εδάφιο δεν έχει εφαρµογή σε περιπτώσεις αντικατάστασης δεξαµενής µε άλλη
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που πρόκειται να τοποθετηθεί στο ίδιο φατνίο ή σε προσθήκη νέας δεξαµενής σε θέση διάφορη αυτής
των προϋφιστάµενων δεξαµενών.
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