Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 4
Τροποποίηση του Π.Δ. 20/2012:«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης
Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με
τα Π.Δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄2) και 66/2005 (Α΄100), σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης
Ιουνίου 2010 (ΕΕL 162/29.6.2010).» (Α΄46).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν.
1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του
Ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113). β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). γ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160). δ) του Π.Δ.
119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 153) και του Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 240). ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 257/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Η περίπτωση .5 της υποπαραγράφου .2 της παραγράφου 10 του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ-2 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 20/2012 αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε

σωλήνας καυσίμου πετρελαίου, ο οποίος, εάν υποστεί βλάβη θα επιτρέψει τη διαφυγή πετρελαίου από
δεξαμενή αποθηκεύσεως, καθιζήσεως ή ημερήσιας καταναλώσεως που έχει χωρητικότητα 500 λίτρων και
άνω και ευρίσκεται άνωθεν του διπυθμένου, πρέπει να εφοδιάζεται με στρόφιγγα ή βαλβίδα απευθείας επί
της δεξαμενής, ικανή να κλείνεται από μία ασφαλή θέση εκτός του εν λόγω χώρου, σε περίπτωση
πυρκαγιάς στον χώρο στον οποίο βρίσκονται αυτές οι δεξαμενές.
2.

Οι υποπεριπτώσεις .2 και .3 της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου .2 της παραγράφου 10 του ΜΕΡΟΥΣ
Α΄ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ-2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 20/2012
αντικαθίστανται ως εξής: .2 Σε πλοία με ημερομηνία κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά,
ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 500 μονάδων GΤ, οι δεξαμενές καυσίμου που βρίσκονται άνωθεν
του διπυθμένου, πρέπει να εφοδιάζονται με στρόφιγγα ή βαλβίδα. 3 Σε πλοία με ημερομηνία κατασκευής
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 500 μονάδων GΤ, η στρόφιγγα
ή η βαλβίδα της πρώτης παραγράφου πρέπει να τοποθετείται και σε δεξαμενές καυσίμου χωρητικότητας
μικρότερης των 500 λίτρων που ευρίσκονται άνωθεν του διπυθμένου, το αργότερο κατά την πρώτη
περιοδική επιθεώρηση που διενεργείται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Αθήνα, 2015-01-13
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