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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/EE)
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν
προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να
περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα
των μεταφορών.
Με το παρόν Κεφάλαιο ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης
των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου.
Τέλος, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού και προδιαγραφές
για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση
των χρηστών.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου του παρόντος νόμου,
νοούνται ως:
1. «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές
ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό
εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από
τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων:
- η ηλεκτρική ενέργεια,
- το υδρογόνο,
- τα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο θ΄
της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό
δίκαιο με τη παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4062/2012
(Α΄ 70), που αντικατέστησε την παρ. 16 του άρθρου 3
του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230) και εξειδικεύονται στην παρ.
8 του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
- τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
- το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο
- CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG) και,
- το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο - LPG),
2. «ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο)»: μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο
περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική,
βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας
με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης
ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,
3. «σημείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει
την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά,
4. «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο
επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού
σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειομένων των μηχανημάτων με ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία
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δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
του μελετητή της εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία
δηλώνεται ότι: «ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του πρατηρίου καυσίμων είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν
στην ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/
ΔΤΒΝ 1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄
1426) και το Π.δ. 42/2003 (Α΄ 44), αντίστοιχα, καθώς και
με την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων
που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, όπως ισχύουν. Όλος ο εξοπλισμός
υπό πίεση που υφίσταται και λειτουργεί στο πρατήριο
είναι σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον
εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ισχύει.».
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού
από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών
ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η
αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και
επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του
αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος και σε
περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος
ανάκτησης ατμών Stage II, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.
21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1439),
όπως ισχύει.
στ) Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων (offset filling point), στη δεξαμενή ή στις δεξαμενές, των οποίων το κέλυφος απέχει
απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, αλλά όχι
εγγύτερα των δύο (2,00) μέτρων από το κέλυφος της
δεξαμενής υγραερίου, ή στόμιο πλήρωσης υγραερίου,
ή αντλία υγραερίου.
ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού του πρατηρίου (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου
του Ν. 4388/2016 (Α΄ 93)
Το δεύτερο άρθρο του Ν. 4388/2016 (Α΄ 93) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που
χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας,
στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5
τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας (προστασίας της
ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των
οδών αυτών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως
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και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του
οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει
η απαγόρευση. Εξαιρούνται οι διελεύσεις οχημάτων άμεσης ή έκτακτης ανάγκης, οδικής βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι εξαιρέσεις
από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παρούσας για ειδικούς λόγους που αφορούν ιδίως, τη μόνιμη
διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή,
τη συμμετοχή του οχήματος σε εκτέλεση δημοσίου ή
ιδιωτικού έργου, την έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας
επιχείρησης που έχει την ιδιοκτησία του οχήματος, τη
θέση αγροτοκτηνοτροφικής έκτασης όμορης περιοχής
της οποίας ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί οχήματα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα μηχανήματα, τα λεωφορεία
και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη
της σχετικής άδειας διέλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη χορήγηση της άδειας, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να
καθορίζονται ειδικότερα οι οδοί ή τα τμήματα των οδών,
στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας της
παραγράφου αυτής, η απαραίτητη σήμανση και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
2. Μετά το τέλος της παραγράφου 11 προστίθενται
παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:
«12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι κυρώσεις που
επιβάλλονται για τις παραβάσεις της παραγράφου 8 και
των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, τη μη
καταβολή τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και τη μη
έκδοση Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου της παραγράφου 11, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων
που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 8 και
της υπουργικής απόφασης για τις εξαιρέσεις από την
απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο του πρώτου
εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται από τα
αστυνομικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του οχήματος διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των
οχημάτων αυτών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 30870/6/9.10.1983
(Β΄ 603). Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.
Η παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2696/1999 εφαρμόζεται
και στην περίπτωση της ακινητοποίησης αυτής.
Το πρόστιμο καταβάλλεται επιτόπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης
και επιβολής του προστίμου και της διοικητικής κύρωσης, ο τρόπος της είσπραξης του προστίμου (ηλεκτρονικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
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Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι την καταβολή του προστίμου στο
Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται από τα αστυνομικά όργανα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης η άδεια
οδήγησης του οδηγού και συντάσσεται σχετική έκθεση.
Για τη βεβαίωση της παράβασης της παραγράφου 8 και
την επιβολή του προστίμου και της κύρωσης χρησιμοποιούνται τα έντυπα της κοινής υπουργικής απόφασης
2515/5/64/11.7.2007 (Β΄ 1306) με σχετική, ως προς την
παράβαση, συμπλήρωση των αστυνομικών οργάνων επί
των εντύπων αυτών.
Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να προβάλει τις αντιρρήσεις του εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης, στην
Αρχή στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης. Αν
οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες λόγω προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά δελτίο
αποστολής, εάν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, ή
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, εάν πρόκειται για
παροχή υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου,
το πρόστιμο διαγράφεται και επιστρέφονται τα στοιχεία
κυκλοφορίας του οχήματος και η άδεια οδήγησης στον
οδηγό με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον
Προϊστάμενο της Αρχής.
13. Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σε ειδικό
Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού
και προορίζονται να καλύψουν μέρος των δαπανών
για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της παραγράφου
8 και για την υλικοτεχνική υποδομή του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της
Ελληνικής Αστυνομίας, που απαιτείται για την εφαρμογή
των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης, καθώς και η
κατανομή των εσόδων του λογαριασμού.»
Άρθρο 29
Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού
Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθμίσεις για το
επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και
τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται
μόνο:
α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή
τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων
σχολών της αλλοδαπής,
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β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως
του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005», όπως ισχύει.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιμέρους πτυχές της και ιδίως
οι εργασίες εκπόνησης μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης
μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης
και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης,
επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών·
β. ως «επιστημονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως
αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο
ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή
τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση ισότιμης
σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου
Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα
σπουδών της·
γ. ως «επαγγελματικό περίγραμμα» νοείται το σύνολο
των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο
εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι
αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που
απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες
αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της
ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης
των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος
προσόντων και ικανοτήτων•
δ. ως «επαγγελματικό δικαίωμα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες
Μηχανικής.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.δ.
της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1486/1984 (Α΄ 161),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ)χημικών
μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών,
η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών,
ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,
ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών ορυκτών
πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται
τα ακόλουθα θέματα:

