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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z
Νομοθετικό Πλαίσιο για την ασφαλή μεταφορά και διαχείριση πετρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων
ουσιών (Λίστα νομοθεσίας & προτύπων)
1. ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1.1 Πυροπροστασία - Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (πετρελαιοειδών και λοιπών επικίνδυνων ουσιών)
Υ.Α. 34628/1985 (Φ.Ε.Κ. Β΄799) - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης,
σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας
πετρελαιοειδών
Κ.Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988 (Φ.Ε.Κ. Β΄550) - Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ
799/31.12.85/τ.Β΄) «καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και
κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών»
Κ.Υ.Α. από 28/06/1991 (Φ.Ε.Κ. Β΄578) - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών
καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
Υ.Α. 7376/1991 - Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και
αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών
Κ.Υ.Α Δ3/26080/1996 - Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια.
Υ.Α. 1589/104/2006 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές–βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες
1.2 Πυροπροστασία - Διυλιστήρια
ΚΥΑ 34458/21.10.1990 (ΦΕΚ 846/Β/31-12-90) - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών
πετρελαίου
1.3 Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Οδηγία 2012/18/EE (SEVESO III) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και
στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου
ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016) - Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας
96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).
Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II)
ΚΥΑ 12044/613/ΦΕΚ 376Β΄-19.3.2007 και οι διορθώσεις αυτής ΦΕΚ 2259 Β’ – 27.11.2007 «Καθορισμός μέτρων και
όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ για τροποποίηση της
οδηγίας 96/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση
της υπ’αριθμόν 5697/590/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 405/29.3.2000).
Διορθ. Σφ. /2007 - Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 12044/613/9.3.07 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις
ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για
PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2

1

Κεφάλαιο Ζ: Νομοθετικό Πλαίσιο - Λοιπή Νομοθεσία

τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000) (ΦΕΚ
376/Β/19.3.2007)
ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, άρθρο 25 (ΦΕΚ 1184/09-05-2014): Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της
ΚΥΑ 12044/613/2007, με την προσθήκη του βαρέως μαζούτ στα κατονομαζόμενα πετρελαϊκά προϊόντα, σε
εναρμόνιση με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ.
1.4 Ατμοσφαιρική Ρύπανση
ΟΔΗΓΙΑ 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)
Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010
Διορθωτικό στην οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001,
για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (ΕΕ L 309 της 27.11.2001)
Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των
εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της
από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων
Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»
Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον
περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων
Κοινή Υπουργική Απόφαση 10245/713/97 (ΦΕΚ 31/Β) - Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών
οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεση της από τις τερματικές
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 1994/63/ΕΚ
Νόμος 1818/88 (ΦΕΚ 253/Α/15.11.88) - Κύρωση της σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της
στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα
του όζοντος
K.Y.A. 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920 Β / 08-06-2007) - Καθορισμός τιμών - στόχων και ορίων εκτίμησης των
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ της 15ης
Δεκεμβρίου 2004
1.5 Επικίνδυνα Απόβλητα
ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του
συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής
απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β’ 604).
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Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ 30.6.2006) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»."
KYA 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/02.03.2007) “Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του
άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’
αριθμ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’αριθμ. 24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κλπ.» (Β΄ 791).” (Τροποποίηση των
διατάξεων ΚΥΑ 13588/725/2006 & KYA 24944/1159/2006).
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»
Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων Επικίνδυνων υγρών και στερεών
και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων)
1.6 Υγρά απόβλητα - Προστασία υδάτινων πόρων
Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/ 20-11-87) - Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις
Νομαρχιακή Απόφαση 17823/79 (Φ.Ε.Κ. 1132/Β/79), όπως τροποποιήθηκε με τη Νομαρχιακή Απόφαση Α3/6533/81
(Φ.Ε.Κ. 477/Β/81) για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο Σαρωνικό Κόλπο
Απόφαση Α3/6533/1981 (ΦΕΚ 477 Β/13-08-81) - Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της 17823/05-11-79
κοινής Νομαρχιακής αποφάσεως «περί διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στο Σαρωνικό
κόλπο»
Υ.Α. οικ. 4859/726/2001 - Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις
και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976
Ν. 3199/2003 - Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001
«καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α/15)»
Π.Δ. 51/2007 - Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 - Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις
ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με
Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση
και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και
86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,
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καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις.
Αντικατάσταση του Παραρτήματος IX του άρθρου 19 του Π.Δ. 51/2006 «Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων»
Ν. 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος
Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 209/Α/2011) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11
Ν. 3982/2011 - Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
Αριθ. Φ.15/4187/266/ 2012 - Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο
δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11
Ν. 3010/2002 - Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις
Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 - Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά
διατάγματα
Υ.Α. οικ. 13234/800/Φ.15/2012 - Συμπλήρωση της οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 (1048/Β) κοινής υπουργικής απόφασης
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
1.7 Χημικές ουσίες
1.7.1 Καταχώρηση, αξιολόγηση αδειοδότηση και περιορισμού χημικών προϊόντων (Κανονισμός REACH)
Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (Κανονισμός REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ
ΚΥΑ 3013966/2726/2007 (ΦΕΚ 1025/Β/22-06-2007) - Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού
1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός 1354/2007/ΕΚ για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
Κανονισμός 987/2008/ΕΚ για την περί τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
ΚΥΑ αριθ. 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Β/17-12-2008) - Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων,
την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 134/2009/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 552/2009/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
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ΚΥΑ 82/2009 (ΦΕΚ 581/Β/31-03-2009) «Καθορισμός κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός 276/2010/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(διχλωρομεθάνιο, έλαια για λυχνίες και υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και οργανοκασσιτερικές ενώσεις)
Κανονισμός 453/2010/ΕΚ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 143/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 207/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(πενταβρωμιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα και PFOS)
Κανονισμός 252/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 253/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 366/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(ακρυλαμίδιο)
Κανονισμός 494/2011/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(κάδμιο)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 109/2012 της επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII
(καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 125/2012 της επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος
XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση,
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 412/2012 της επιτροπής της 15ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος
XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση,
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH»)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2012 της επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα
XVII (κάδμιο)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 836/2012 της επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του
παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον
αφορά τον μόλυβδο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 126/2013 της επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2013 για την τροποποίηση του
παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH»)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος
XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση,
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων
κανονισμών και αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας, της ασφάλειας των
τροφίμων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, της πολιτικής μεταφορών, της ενέργειας, της
φορολογίας, των στατιστικών, των διευρωπαϊκών δικτύων, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της
PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2

5

Κεφάλαιο Ζ: Νομοθετικό Πλαίσιο - Λοιπή Νομοθεσία

δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών
σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και των θεσμικών οργάνων, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
1.7.2 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κανονισμός CLP)
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων,
την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006
Κανονισμός 790/2009/ΕΚ για τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
Κανονισμός 286/2011/ΕΕ για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
Κανονισμός 618/2012/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο
Κανονισμός 487/2013/ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο
Κανονισμός 944/2013/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο
Κανονισμός 605/2014/ΕΕ για την τροποποίηση, με σκοπό την εισαγωγή δηλώσεων κινδύνου και δηλώσεων
προφυλάξεων στην κροατική γλώσσα και την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και
τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
Κανονισμός 1297/2014/ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο
ΚΥΑ 3017130/2798/2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3.9.2009) - Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του υπ αριθμ.
1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ΚΥΑ 3015811/2663/2010 (ΦΕΚ 1410/Β΄/06.09.2010) - Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση
του αριθ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
1.8 Πρότυπα Κατασκευής και Λειτουργίας Εξοπλισμού
Σωληνώσεις: ANSI B31.3, DIN
Φλάντζες: FITTINGS ANSI B 16.5
Δοχεία πιέσεως: Προδιαγραφή Υλικών ASTM, DIN, κλπ., Κατασκευή εξοπλισμού και έλεγχος ASME SECT. VIII,
DIV. I, Eπισκευές /Μετατροπές NBIC (National Board Inspection Code).
Εναλλάκτες θερμότητας: Προδιαγραφή υλικών ASTM, DIN, κλπ., Κατασκευή/έλεγχος ASME SECT. VIII, DIV, 1,
TEMA.
Περιστροφική μηχανήματα: Προδιαγραφή Υλικών ASTM, DIN, κλπ., Κατασκευή/έλεγχοι ΑΡΙ

PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2

6

Κεφάλαιο Ζ: Νομοθετικό Πλαίσιο - Λοιπή Νομοθεσία

Ασφαλιστικές βαλβίδες: ΑΡΙ 520
Όργανα: Προδιαγραφή Υλικών ASTM, DIN, κλπ., Κατασκευή/εφαρμογές/έλεγχοι
Αντλίες: API 610
Εγκαταστάσεις Υγραερίου (LPG): API 2510, 2510A.
Metering assumbles at marine stations: API MPMS 6.5
1.9 Διαχειριστικά Πρότυπα
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System ISO 14001)
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational Health and Safety Management
System OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801)
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2. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Νομοθετικό πλαίσιο – Πρατήρια Καυσίμων
2.1 Ίδρυση & Λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων
Π.Δ. 1224/1981 - Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών
Π.Δ. 143/1989 - Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεωςκαι λειτουργίας
αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών
Π.Δ. 509/1984 - Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 465/70 (ΦΕΚ 150/Α/70) «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
Π.Δ. 33/1991 - Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 «περί διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών
Π.Δ. 401/1993 - Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (A
69)
Π.Δ. 118/2006 - Τροποποίηση του β.δ 465/70 «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» (Α 150) και
του π.δ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων
περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων
σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής
σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163)
Ν. 3710/2008 - Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 269/1998 - Τροποποίηση του π.δ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων
διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α)
Π.Δ. 595/1984 - Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)
Π.Δ. 191/85, (75/Α/26.4.85) «Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 του Π. Δ/τος
595/84, (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου
GPL (LPG)»
Β.Δ. 465/1970 - 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
Ν. 4199/2013 - Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και
άλλες διατάξεις "Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών: (άρθ. 112) Τροποποίηση
του ν. 4070/2012, του ν. 3710/2008, του ν. 2773/1999 και του π.δ. 595/1984 : (άρθ. 115)"
2.2 Επιθεωρήσεις/ έλεγχος Πρατηρίων
Υ.Α. οικ. 24841/1144/2001 - Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια: α)
επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων
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2.3 Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη
φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια
καυσίμων.
Υ.Α. 10245/713/97 (ΦΕΚ 31/Β) - Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC)
που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεση της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους
σταθμούς διανομής καυσίμων. Εναρμόνιση με την Οδηγία 1994/63/ΕΚ
Π.Δ. 118/2006 - Τροποποίηση του β.δ 465/70 «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» (Α 150) και
του π.δ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων
περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων
σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής
σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163).
Υ.Α. 35212/3028/1998 - Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την τεκμηρίωση καταλληλότητας του
εξοπλισμού τους όσον αφορά τη φόρτωση από τον πυθμένα, τη συλλογή των ατμών οργανικών πτητικών ουσιών
Volatible Organic Compounds - VOC και την προστασία τους από υπερπλήρωση.
2.4 Υγρά Απόβλητα - Προστασία Υδάτινων Πόρων
Π.Δ. 118/2006 - Τροποποίηση του β.δ 465/70 «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» (Α 150) και
του π.δ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων
περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων
σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής
σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163) (Αναφορά σε μεθόδους
ελέγχου και μέτρα προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου από δεξαμενές και σωληνώσεις, άρθρο 9 του Π.Δ.
118/2006)
Υ.Α. οικ. 20155/1268/2009 - Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών
καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού
2.5 Επικίνδυνα Απόβλητα
ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»
2.6 Πυροπροστασία
Αποφ.Φ15/1589/104/2006 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις
διατάξεις του Ν-3325/2005(ΦΕΚ-68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες.
Π.Δ. 118/2006 - Τροποποίηση του β.δ 465/70 «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» (Α 150) και
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του π.δ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων
περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων
σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής
σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163)
Ν. 2801/2000 - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 1224/1981 - Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών
Β.Δ. 465/1970 - Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων
κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.
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3. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΧΥΜΑ ΥΓΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΧΥΜΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
3.1 Διεθνείς Κώδικες, Συμβάσεις και Πρότυπα για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων ουσιών
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG Code), International Maritime Organization (IMO)
International Safety Management (ISM) Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention
(International Safety Management, ISM Code)
3.2 Διεθνείς Συμβάσεις και Πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος
Διεθνής Σύμβαση αποφυγής ρύπανσης της θάλασσας από πλοία όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978
(MARPOL 73/78) που κυρώθηκε με το Ν 126982 (Α 89).
Διεθνής Σύμβαση περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση του 1974 (SOLAS 1974) που κυρώθηκε με το
Ν. 1045/80 (Α 95).
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System ISO 14001)
3.3 Διεθνείς Κώδικες Κατασκευής για Δεξαμενόπλοια
Διεθνής Κώδικας του IMO για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύμα επικίνδυνα χημικά
(International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk –
Κώδικας IBC)
Διεθνής Κώδικας του IMO για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύμα υγροποιημένα αέρια
(Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk - Κώδικας IGC)
3.4 Ασφάλεια σε πλοία και λιμένες (ISPS Code)
Διεθνής Κώδικας ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες (ISPS Code) και σχετικές
τροποποιήσεις της Δ.Σ. SOLAS 74
3.5 Διεθνείς Οδηγοί για την ασφαλή μεταφορά και διαχείριση πετρελαιοειδών (πρέπει να φέρονται σε
δεξαμενόπλοια άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και στις εγκαταστάσεις που φορτώνουν,
εκφορτώνουν ή αγκυροβολούν τα δεξαμενόπλοια αυτά)
International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ICS/OCIMF/IAPH)
Safety in Oil Tankers (ICS)
Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum) (ICS/OCIMF)
Tanker Safety Guide (Chemicals) (ICS)
Safety in Chemical Tankers (ICS)
Safety Guide for Terminals Handling Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (OCIMF)
Ship to Ship Transfer Guide (Liquefied Gases)
Safety in Liquefied Gases Tankers (ICS)
Tanker Safety Guide Liquefied Gases (ICS)
Cargo Fire Fighting on Liquefied Gas Carriers (SIGTTO)
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4. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΣΗ/
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
4.1 Ασφαλής φόρτωση/ εκφόρτωση και μεταφορά πετρελαιοειδών (μεταφορά χύδην)
Υ.Α. 3131.1/01/1999 – Έγκριση του Γενικού Κανονισμού λιμένα με αριθ. 18. Προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για
τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των κατάλοιπών
τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια.
Υ.Α. 2122/06/2001 - Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατάσταση και συμπλήρωση
ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας
για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των
καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια».
Π.Δ. 146/1998 - Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα
υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια (αφορά μόνο δεξαμενόπλοια)
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1726/03/ΕΚ περί δεξαμενοπλοίων διπλού κύτους
Π.Δ. 405/1996 - Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων ειδών σε λιμένες και
μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
ΥΑ 2431.02.1/10/2010 - (ΦΕΚ 1846) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου
4.2 Επιθεώρηση πλοίων (των υπό ξένη σημαία πλοίων σε ελληνικό λιμένα/ τερματικό σταθμό)
Π.Δ. 88/1997 - Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα
ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) σύμφωνα με την οδηγία
95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995» (Εναρμόνιση με την Οδηγία 95/21/ΕΚ)
Π.Δ. 16/1999 - Τροποποίηση του π.δ 88/97 (90/Α) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-4-98
και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19-6-98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου
της 19-6-1995
Π.Δ. 233/2001 - Τροποποίηση των π.δ 88/97, (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/97/ΕΚ της
Επιτροπής της 13/1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε
λιμένες
Π.Δ. 346/2003 - Τροποποίηση του π.δ 88/97, (90/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα π.δ 16/99
(9/Α) και 233/01 (175/Α), σύμφωνα με την οδηγία 2001/106/ΕΚ, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία
πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη στο
Παρίσι την 26-1-82
Ν. 4033/2011 - Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των
ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Ενσωμάτωση
ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις
Ν. 4150/2013 - Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
4.3 Κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
Π.Δ. 32/1997 - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις
συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου
1994.
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Π.Δ. 90/98 (82/Α/16.4.98) - Τροποποίηση παραρτήματος άρθ. 13 π.δ 32/1997 (Α/35) σύμφωνα με την οδηγία
97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του
Συμβουλίου της 22-11-94 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των
συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών.
Π.Δ. 330/01 (219/Α/2.10.01) - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 32/1997 «κοινοί κανόνες και
πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των
ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 (35/Α)
Π.Δ. 345/03 (314/Α/31.12.03) - Τροποποίηση του π.δ 32/97, (35/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του
από τα π.δ 90/98 (82/Α) και 330/01 (219/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-12-2001
Ν.Δ. 187/1973 - Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Ν. 4150/2013 - Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
4.4 Πυροπροστασία πλοίων
Π.Δ. 379/1996 - Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων
4.5 Πρότυπα κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων
Υ.Α. 1218.65/1/1997 - Αποδοχή των κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα
χημικά χύμα (BCH) και για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα
(EXISTING, GC, GC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Υ.Α. 1218.121.1/1999 - Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 58(67) του Διεθνούς Κώδικα για
την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Υ.Α. 1218.34/1995 - Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και
εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC).
Π.Δ. 41/1994 - Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων
που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Π.Δ. 419/1993 - Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που
μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Υ.Α. 4113.213/01/2007/2007 - Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 2004 (MSC 177(79)) του
Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας
IGC).
Υ.Α. 1218.36/1/1996 - Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992, του Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον
εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC).
Υ.Α. 3231/11.1/88/1988 - Καθορισμός τύπου πιστοπ. καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών χύμα.
4.6 Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Π.Δ. 55/1998 - Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Π.Δ. 11/2002 - Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και
άλλες επιβ λαβείς ουσίες
Υ.Α. 2411.1/07/2003 - Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε
κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2002/59- ορισμός περιοχών
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καταφυγής
Ν. 2252/1994 - Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της
θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις
Ν. 3100/2003 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών
ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000
Υ.Α. 1218.91/1997 - Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορροφητικών υλικών στον ελληνικό θαλάσσιο
χώρο τα οποία χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας από
πετρελαιοειδή
Υ.Α. 8111.41/2009 - Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από
πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση
της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»
Αποφ. 37/2004 - Έγκριση του «Περιβαλλοντικού Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Παιραιώς»
Ν. 3022/2002 - Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της
Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία
της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές»
Ν. 855/1978 - Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας
της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως» μετά του συνημμένου εις αυτήν Παραρτήματος, ως και των
Πρωτοκόλλων αυτής «περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ των
πλοίων και αεροσκαφών», και «περί συνεργασίας δια την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ
πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» μετά των συνημμένων εις αυτά Παραρτημάτων
Ν. 3497/2006 - Κύρωση του πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας
Ν. 1147/1981 - Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλιν του Μεξικού, Μόσχαν και Ουάσιγκτων, το
1972 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων
υλών και άλλων τινών διατάξεων»
4.7 Διεθνής Σύμβαση MARPOL του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία όπως τροποποιήθηκε
με το Πρωτόκολλο του 1978
Ν. 1269/1982 - Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από
πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση
Υ.Α. 181053/3127/83/1983 - Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών διαχωρισμού πετρελαίου/
νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78
Ν. 1269/1982 - Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από
πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση
Π.Δ. 114/2006 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παραρτήματος IV της Δ.Σ. MARPOL
73/78)
Π.Δ. 27/2007 - Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και II της Δ.Σ. MARPOL
73/78)
Υ.Α. 4113.237/02/28-02/2008 - Καθορισμός τύπου του πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο
Π.Δ. 14/2011 - Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την
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Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του
1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78)
Ν. 4033/2011 - Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των
ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Ενσωμάτωση
ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις
Ν. 4150/2013 - Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 8/2013 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο παραρτήματα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή
Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, (Αναθεωρημένο παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78)
Ν. 4037/2012 - Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και
τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
2009 (L280) και άλλες διατάξεις
Αριθ. Φακέλου: 531.5-6/2012 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παραρτήματα IV και VΙ της Διεθνούς Σύμβασης για
την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται
με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78)
Υ.Α. 531.5-5/2013 - Αποδοχή τροποποιήσεων στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την
πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με
αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78)
Υ.Α. 531.5−1/2013/3792/2013 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού
με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
της MARPOL 73/78 που καθιστούν τον Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς υποχρεωτικό)
Υ.Α. 531.5−1/2013/3791/2013 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού
με τη διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, (Τροποποιήσεις στον Τύπο Α και Β του
Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ))
ΥΑ 2431.02/10/2007 - (ΦΕΚ 257) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από
πετρέλαιο (ΙΟPPC)»
Διορθ. Σφ. /2007 - Διόρθωση σφάλματος στην υπ. αριθ. 2431.02/10/07/14.2.2007 απόφαση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από
πετρέλαιο (IOPP)»
Υ.Α. 2431.02.1/02/07/2007 - Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με την
Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στο κανονισμό 1, προσθήκη
κανονισμού 12 Α, επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό IOPPC και τροποποιήσεις στο κανονισμό 21 του
αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78− Προσθήκη του κανονισμού 13 στο Παράρτημα IV της
Δ.Σ.MARPOL 73/78)
ΥΑ 2431.02.1/05/2010 - (ΦΕΚ 1477) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με
την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 8 στο
Παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL και επακόλουθες τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού IOPP,
Έντυπο Β - Τροποποιήσεις στους κανονισμούς 1,12,13,17 και 38 του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL, στο
Συμπλήρωμα του Διεθνούς Πιστοποιητικού IOPP και στο Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι και II)
ΥΑ 2431.02.1/10/2010 - (ΦΕΚ 1846) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου
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Υ.Α. 2431.03/03/2007 - Καθορισμός τύπου νέου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης ρύπανσης για τη μεταφορά
επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα» (NLSC)
4.8 Ασφάλεια σε πλοία και λιμένες (ISPS Code)
Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. 09/03/14/08/2003 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) για την υλοποίηση νέων απαιτήσεων
Κεφ. ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις.
ΝΟΜΟΣ 3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α'/20.12.2007) - Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και
λιμένων και άλλες διατάξεις.
ΠΔ56/2004 - (ΦΕΚ 47) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων
Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002.
ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την
ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη
βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
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5. ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
2011/26/ΕΕ – Απόφαση της επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 2012/45/ΕΕ της επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για τη δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 61/2010/ΕΕ της επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. 35043/2524/2010 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. Γ1/20655/2897/2015 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της
Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010),
52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)
ADR 2015 - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων - Τόμος Ι
ADR 2015 - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων - Τόμος ΙΙ
ΥΑ 52280/4720/09.11.2011 - Συμπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
− Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
Ν. 3897/2010 - Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις
Ν. 4199/2013 - Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και
άλλες διατάξεις
Ν. 4070/2012 - Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 56995/4820/2007 - Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α
Π.Δ. 256/1999 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης
Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. 56965/6498/2001 - Τροποποίηση του π.δ 256/99 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του
ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/26/ΕΚ
ΥΑ 392/2006 - (Φ.101/17353/1929) Τροποποίηση του π.δ. 256/1999 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών
στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις
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διατάξεις της οδηγί ας 2004/112/ΕΚ
Υ.Α. 35359/4508/10/2012 - Τροποποίηση της Φ2/55009/4626/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (1028/Β)
Υ.Α. οικ. 35212/3028/1998 - Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την τεκμηρίωση καταλληλότητας του
εξοπλισμού τους όσον αφορά τη φόρτωση από τον πυθμένα, τη συλλογή των ατμών οργανικών πτητικών ουσιών
Volatible Organic Compounds - VOC και την προστασία τους από υπερπλήρωση
Π.Δ. 528/1983 - Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΒΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που
αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκουμένων τους», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Υ.Α. 17868/1364/1997 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/19/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις δεξαμενές
υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκούμενων τους»
Υ.Α. 11037/703/06/2007 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/20/ΕΚ της
Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της
οδηγίας 70/221/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους
Π.Δ. 355/1994 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης
Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς
επικίνδυνα εμπορεύματα
Π.Δ. 106/1997 - Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων
που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 32/96 (23/Α)
Π.Δ. 32/1996 - Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς
επικίνδυνα εμπορεύματα»
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6. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/26/ΕΕ – της μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 139/2011 της 2ας Δεκεμβρίου 2011 για την
τροποποίηση του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.
ΟΔΗΓΙΑ 61/2010/ ΕΕ της επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ.βουλίου,
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΟΔΗΓΙΑ 2012/45/ΕΕ της επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για τη δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. 35043/2524/2010 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Υ.Α. Γ1/20655/2897/2015 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της
Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010),
52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)
ΥΑ 52280/4720/09.11.2011 - Συμπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
− Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
Π. Δ.160/2007 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί
την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία
2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη
χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας» (EEL 164 της 30.4.2004 και E EL 220
της 21.6.2004) και τροποποίηση του π.δ/τος 41/2005
Π.Δ. 71/2010 (ΦΕΚ Α’ 127/03.08.2010) - Τροποποίηση του π.δ. 160/2007 (Α΄201) για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των
κοινοτικών σιδηροδρόμων (EE L 345/62 της 23.12.2008), και της οδηγίας 2009/149/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης
Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχήματος (EE L
313/65 της 28.11.2009)
Π.Δ. 186 (ΦΕΚ Α’ 221/12.09.2007) - Τροποποίηση του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, (Α΄ 263)»
Ν. 3911 (ΦΕΚ Α’ 12/08.02.2011) - Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις
Y.A. ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 - Διαδικασία Πιστοποίησης Ασφάλειας Σιδηροδρομικής Επιχείρησης και Έγκρισης
Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής
Ν. 3710/2008 - Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Φ4/οικ.1594/107 «Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β’ 56/25.01.2012)
Π.Δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α’ 60/07.03.2005) - «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και
95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 201/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως, και της οδηγίας
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2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την
κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής
υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των Π.Δ. 324/1996, 76/1998 και 180/1998»
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