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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετι−
κά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις 
οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχη−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11037/703/06 (1)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά−

ξεις 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμε−
νές καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλα−
ξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλ−
κουμένων τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
 α. της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., 

που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄57),

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 1440/1984 (Α΄70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του 
ν. 1338/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 1880/1990 (Α΄39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄101).

γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α΄136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά−
νονται στην Τελική πράξη»,

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄98),

ε. του π.δ. 528/1983 (Α΄203/31.12.1983), όπως τροποποιή−
θηκε από την υπ’ αριθμ. 11798/1984 (Β΄455/9.7.1984) από−
φαση, την υπ’ αριθμ. 17868/1364/1997 (Β΄933/22.10.1997) 
και την υπ’ αριθμ. 39479/1851/2001 (Β΄870/9.8.2001) από−
φαση,

2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσί−
ας με τις διατάξεις της διατάξεις της Οδηγίας 2006/20/
ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2006, για την 
τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνι−
κή πρόοδο, της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις διατάξεις 
οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους (EE L 48/16 της 18.2.2006),

3. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του π.δ. 528/1983 (Α΄203/31.12.1983), 
όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 17868/1364/1997 
(Β΄933/22.10.1997) απόφαση, τροποποιείται σύμφωνα με 
τα παρακάτω:

1. παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 5.1α:
«5.1α. Το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμασία υπό τις 

ακόλουθες συνθήκες:
— πρέπει να βρίσκεται σε στάση σε οριζόντια, επίπεδη, 

σταθερή και λεία επιφάνεια,
— οι κατευθυντήριοι τροχοί πρέπει να είναι στραμμένοι 

κατευθείαν προς τα εμπρός,
— η πίεση των ελαστικών επισώτρων πρέπει να είναι η 

προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή του οχήματος,
— το όχημα μπορεί να συγκρατείται με οποιαδήποτε 

μέθοδο, που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του 
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οχήματος, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επί−
τευξη των δυνάμεων της δοκιμής,

— εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με υδροπνευματική, 
υδραυλική ή πνευματική ανάρτηση ή διάταξη αυτόμα−
της οριζοντίωσης αναλόγως του φορτίου, πρέπει να 
δοκιμάζεται με την ανάρτηση ή τη διάταξη στην κανο−
νική κατάσταση λειτουργίας που καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή.».

2. το σημείο 5.4.5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«5.4.5.2. Οριζόντια δύναμη που αντιστοιχεί στο 25% της 
μέγιστης τεχνικώς αποδεκτής μάζας του οχήματος χω−
ρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 × 104 N πρέπει να ασκείται 
διαδοχικά στα δύο σημεία P1 και στο σημείο P3.».

3. παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 5.4α:
«5.4α. Για οχήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί ανυ−

ψούμενη πλατφόρμα, η τοποθέτηση της διάταξης οπί−
σθιας προφύλαξης μπορεί να διακόπτεται για τις ανά−
γκες του μηχανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

5.4α.1. η πλευρική απόσταση μεταξύ των στοιχείων 
τοποθέτησης της διάταξης οπίσθιας προφύλαξης και 
των στοιχείων της ανυψούμενης πλατφόρμας, που κα−
θιστούν αναγκαία τη διακοπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 2,5 cm

5.4α.2. τα επιμέρους στοιχεία της διάταξης οπίσθιας 
προφύλαξης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ωφέ−
λιμη επιφάνεια τουλάχιστον 350 cm2

5.4α.3. τα επιμέρους στοιχεία της διάταξης οπίσθι−
ας προφύλαξης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις 
ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ση−
μείου 5.4.5.1, όπου καθορίζονται οι σχετικές θέσεις των 
σημείων δοκιμής. Εάν τα σημεία Ρ1 βρίσκονται στην 
περιοχή διακοπής που αναφέρεται στο σημείο 5.4α, τα 
σημεία Ρ1 που θα χρησιμοποιηθούν θα τοποθετηθούν 
στη μέση του πλευρικού τμήματος της διάταξης οπί−
σθιας προφύλαξης

5.4α.4. για την περιοχή της διακοπής της διάταξης 
οπίσθιας προφύλαξης, για τις ανάγκες της ανυψούμε−
νης πλατφόρμας, δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται οι 
απαιτήσεις του σημείου 5.4.1.».

Άρθρο 2

1. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2007, εάν δεν τηρού−
νται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 528/1983 
(Α΄203/31.12.1983), όπως τροποποιήθηκε με την παρού−
σα απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που 
συνδέονται με την προστασία οπίσθιας προφύλαξης:

α) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνι−
κής έγκρισης τύπου του τύπου οχήματος

β) αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνι−
κής έγκρισης τύπου διάταξης οπίσθιας προφύλαξης ως 
ξεχωριστής τεχνικής μονάδας.

2. Από τις 11 Μαρτίου 2010, εάν δεν τηρούνται οι απαι−
τήσεις που ορίζονται στο π.δ. 528/1983 (Α΄203/31.12.1983), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα απόφαση, οι αρ−
μόδιες υπηρεσίες, για λόγους που συνδέονται με την 
προστασία οπίσθιας προφύλαξης:

α) αρνούνται την καταχώριση, την πώληση ή την κυ−
κλοφορία νέων οχημάτων

β) απαγορεύουν την πώληση ή τη λειτουργία διά−
ταξης οπίσθιας προφύλαξης ως ξεχωριστής τεχνικής 
μονάδας.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
(2)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2007
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λει−

τουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 
των επιχειρήσεων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής 
του και άλλες διατάξεις» (Α΄258).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συ−
ντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα 
στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

4. Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου 
Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και 
εγκαταστάσεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντή−
ρηση και καλή λειτουργία των συστημάτων και μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχει−
ρήσεων και εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον 
έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρη−
ση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας.

2. Από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ελέγχου 
και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, οι 
οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας 
δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμων συστη−
μάτων ενεργητικής πυροπροστασίας. 

3. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, 
καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής 
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πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης − εκμεταλλευτής 
της επιχείρησης ή εγκατάστασης.Για το σκοπό αυτό, 
επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε 
κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρη−
ση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας από 
άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, 
που θα ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την 
επιχείρηση ή εγκατάσταση Βιβλίου Ελέγχου και Συντή−
ρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

4. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με 
το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην 
επιχείρηση ή εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή 
χώρο και θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη 
διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί. 

5. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης 
της επιχείρησης, εκδίδεται νέο Βιβλίου Ελέγχου και 
Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που 
ανήκει στο νέο ιδιοκτήτη − εκμεταλλευτή αυτής. 

6. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων 
Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπρο−
στασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι. Κάθε 
βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται 
με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης. 

7. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργη−
τικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη πυροπρο−
στασίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης.

8. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης σελιδομετρείται 
και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του, από την κατά 
τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βι−
βλίο, υπογράφεται επίσης, από τον υπεύθυνο της επι−
χείρησης ή εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του. 

9. Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται από τις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου 
τιμήματος, που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται τα τίμημα για τη 
διάθεση στους μελετητές μηχανικούς της νομοθεσίας 
πυρασφαλείας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, 
προκειμένου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας να 
εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας και 
εφόσον έχουν υποχρέωση εγκατάστασης μονίμων μέ−
σων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων 
Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

2. Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφοδιασθεί με πιστο−
ποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυρο−
σβεστικές Υπηρεσίες και προκειμένου να ανανεώσουν 
αυτό, υποχρεούνται να προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου 
και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπι−
στώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην 
παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
της επιχείρησης ή εγκατάστασης και γνωστοποιεί την 
ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή. 

2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω−
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του 
Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Μαρτίου 2007

Ο Αρχηγός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΗΣ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

Εγκρίθηκε
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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