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πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄
έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην
παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου,
τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.
Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν
απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται
εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις
τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο
στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές
εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια),
πλην των αντλιών καυσίμων.
Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι
με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των
κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον
τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λάβουν
συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα
εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, παρά τη λήψη των ανωτέρω
συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων
ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη της
νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει
με τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων
προστατευτικών μέτρων ασφαλείας, απομακρύνονται
εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.
Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο
σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών
που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄82) για τη διατήρηση
λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών
καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με
αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια
ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων
εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν
από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄
έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄222).
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Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς
και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των
τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω
μέτρα, παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση
της άδειας λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα
ανωτέρω θέματα καταργείται.
Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των
οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά,
δύνανται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 να αιτηθούν νέας
άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από
την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους,
σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄.
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των
εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄ 1261) όπως
ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του
π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150), κατά
περίπτωση, όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2018
με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012,
με χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από πρατήριο
υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με
αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄
έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην
παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου,
τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 12
του ν. 2882/2001 (Α΄ 107) και
του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001
«Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α΄17), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση που
κηρύχθηκε υπέρ: α) του Δημοσίου, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού,
δ) επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο και σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ε) οργανισμών κοινής
ωφέλειας δύναται να ανακληθεί ολικώς ή μερικώς εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία
για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που
χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και
αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση
ιδιοκτήτης. Προς τον σκοπό αυτόν, η υπηρεσία ή ο φορέας υπέρ του οποίου είχε κηρυχτεί η απαλλοτρίωση
υποβάλλει, μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή σε
κάθε περίπτωση μετά από δέκα (10) έτη μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, την κατά περίπτωση αρμόδια
για τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα με απαλλοτριωθέντα
ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, εν όλω ή εν
μέρει και δεν προβλέπεται στο άμεσο διάστημα η χρήση
τους, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης
της απαλλοτρίωσης αυτών.
1α. Το απαλλοτριωμένο ακίνητο δύναται να διατεθεί
ελεύθερα, εάν ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει
μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης. Κατ’ εξαίρεση η αρμόδια υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να απευθύνει πρόκληση στον προηγούμενο
ιδιοκτήτη ή στους καθολικούς διαδόχους του, αν έχουν
παρέλθει είκοσι (20) έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανάκλησης.
Για την ελεύθερη διάθεση των ως άνω ακινήτων, η
αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπηρεσία
αποστέλλει τα διαβιβασθέντα κατά την παράγραφο 1
στοιχεία (κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα) στην
αρμόδια για τη διαχείριση των ακινήτων του φορέα υπηρεσία και προκειμένου για το Δημόσιο, στην αρμόδια για
τη καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε
πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και
μεταγενεστέρως μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο
να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο
σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής. Στην περίπτωση αυτή το ακίνητο δύναται
να διατεθεί ελεύθερα».
2. Στο άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης
εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης
της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία
της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες
τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του ν. 2882/2001».
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Άρθρο 56
Τροποποίηση της παραγράφου 1
του άρθρου 82 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν. 4530/2018
(Α΄ 59) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
1. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του Παραρτήματος ΙΙI του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία εμπίπτουν στο Παράρτημα III του
ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών,
που συστήνεται δια του παρόντος.
Προς τον σκοπό στελέχωσης της ειδικής επιτροπής
συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Μητρώο Ιατρών, με διετή διάρκεια ισχύος. Στο Μητρώο
αυτό εντάσσονται ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας
ή/και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και ιδιώτες των ιατρικών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, κατόπιν σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η σύνθεση της ειδικής επιτροπής και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η
αποζημίωση των μελών της ανωτέρω ειδικής επιτροπής.
Η παραπομπή οδηγού των αστικών συγκοινωνιών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του
αντίστοιχου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία
εργάζεται ο οδηγός.
Στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής συμμετέχει ως
εισηγητής, παρουσιάζοντας τον σχετικό ιατρικό φάκελο
του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της αντίστοιχης εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση περί της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραπεμπόμενου οδηγού διενεργείται από την ειδική επιτροπή, η
οποία, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος
Παραρτήματος διαπιστώνει, με αιτιολογημένη απόφασή
της, την καταλληλότητα του παραπεμπόμενου οδηγού
για ασφαλή οδήγηση, και εκδίδει σχετικό Πόρισμα Εξέτασης.
Η ειδική επιτροπή, πριν από την έκδοση του Πορίσματος Εξέτασης, δύναται να ζητήσει την εξέταση του υπό
κρίση οδηγού από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας
αντίστοιχης με το πρόβλημα του εξεταζόμενου οδηγού.
Στο Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος, και εφόσον απαιτείται, ο χρόνος
επαναξιολόγησής του κριθέντος οδηγού από επόμενη
ειδική επιτροπή.

