
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 178623 
  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 21523/763/2012 κοι-

νής υπουργικής απόφασης (Β 1439), σε συμμόρ-

φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/99/ΕΕ 

«για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρ-

μογή της στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 

2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτη-

σης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφο-

διασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια 

καυσίμων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚΑΙ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ...» 
(Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) 
του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/
1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα απο-
θεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του 
Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) και των άρθρων 
28, 29 και 30 αυτού, όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «για τον εκ-
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδει-
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαι-
ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» (Α΄ 209).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το-
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

6. Τις διατάξεις της Ενότητας Α΄ του Ν. 4042/2012 «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

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

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 118/2006 (Α΄ 119) «Τροπο-
ποίηση του Β.Δ. 465/1970 “Περί όρων και προϋποθέ-
σεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυ-
σίμων ...εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α΄ 150) και 
του Π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως τροποποιήθηκαν με 
το Π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το Π.δ. 143/1989 (Α΄ 69), το 
Π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το Π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) και 
κατάργηση διατάξεων του Π.δ. 327/1992 (Α΄ 163)», όπως 
ισχύει.».

9. Το Π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατά-
στασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου 
GLP (LP6)», όπως ισχύει (Α΄218).

10. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 13935/930/2014 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αρμόδιων 
οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, 
υγραερίου (LPG) ...και πεπιεσμένου φυσικού αερίου 
(CNG)» (Β΄674).

11. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 46537/2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Πρότυπων Περι-
βαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της 
Κατηγορίας Β΄ της 11ης Ομάδας (Σταθμοί ανεφοδιασμού 
οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα) που ανήκουν στην 
υποομάδα (μεταφορά-διακίνηση καυσίμων και χημικών 
ουσιών)» (Β΄ 2036).

12. Την οδηγία 2014/99/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 21ης Οκτωβρίου 2014 (ΕΕL 304/89/23-10-2014).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) στη συνέχεια τρο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565

18205



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18206 Τεύχος Β’ 1565/02.06.2016

ποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του 
Ν.  4320/2015 (Α΄29).

 14. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Τουρισμού» (Α΄ 114).

16. Την υπ΄ αριθμ. 21523/763/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των 
ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτη-
σης ατμών βενζίνης... του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009» (Β΄ 1439).

17. Την υπ΄ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση 
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (A΄ 209)» (Β΄ 21), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

19. Την με αριθμ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄ 2076).

20. Την με αριθμ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2076).

21.Την με αριθμ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β΄ 2183).

22. Την με αριθμ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζά-
κρη» (Β΄2280).

23. Την υπ΄ αριθμ. 19273/565/16-3-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυ-
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας 
Χρυσοβελώνη» (Β΄710).

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 
21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1439),  
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/99/
ΕΕ « για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της 
στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά 
με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη 
διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων 

σε πρατήρια καυσίμων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
21ης Οκτωβρίου 2014, που έχει δημοσιευθεί στην Ελλη-
νική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕL 304/89/2014), ώστε με την προσαρμο-
γή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2009/126/ΕΚ στην 
τεχνική πρόοδο, να επιτυγχάνεται πληρέστερα ο σκοπός 
της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης , σύμφωνα 
με το άρθρο 1 αυτής.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της υπ΄ αριθμ. 21523/763/2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1439)

Η υπ΄ αριθμ. 21523/763/2012 κοινή υπουργική από-
φαση τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι, από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ 
της ανάκτησης ατμών βενζίνης καθίστανται υποχρεω-
τικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των συστημάτων 
αυτών είναι όχι μικρότερη από 85 % με βάση την πι-
στοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 16321-1:2013».

2) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η από-
δοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων 
ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II 
ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 16321-2:2013. Ο έλεγχος θα πραγματοποι-
είται από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ, που έχει συσταθεί 
με το άρθρο 11 του Ν. 3066/2002 (Α΄ 252), όπως ισχύει,
ή από άλλους φορείς διαπίστευσης οι οποίοι είναι μέλη 
της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση» 
(European co-operation for Accreditation) (EA), σύμφω-
να με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο 
που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013»

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος της παρούσας

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομίας, 
και Διοικητικής Ανάπτυξης και
Ανασυγκρότησης Τουρισμού

ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Υποδομών, Μεταφορών
Ενέργειας και Δικτύων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02015650206160002*


		2016-06-02T19:57:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




