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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   οικ. 46885/3403
Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη 

μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών 
και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και 
λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζο−
νται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τη παρού−
σα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

3. Του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. Ν. 3710/2008 «Ρυθμί−
σεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 216).

5. Του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 249).

6. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

8. Της υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094).

9. Της υπ’ αριθμ. Υ46/06.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικών 
Αλλαγών Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).

10. Του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82). 
11. Του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

(ΦΕΚ Α΄ 79), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

«Καθορισμός της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας 
είκοσι (20) μέτρων από κτίρια και χώρους των εδαφίων 
δ, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των προ−
διαγραφών των πρόσθετων προστατευτικών μέτρων 
ασφαλείας για τα νεοϊδρυόμενα και λειτουργούντα μι−
κτά ή/και αμιγώς υγραερίου πρατήρια, καθώς και για τα 
λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων που αιτηθούν 
να μετατραπούν σε μικτά πρατήρια, που χωροθετούνται 
στην απόσταση αυτή».

1. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτίρια και χώ−
ρους των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθορίζεται στα είκοσι (20) μέτρα, στην περίπτωση που 
τα νεοϊδρυόμενα και λειτουργούντα μικτά ή/και αμιγώς 
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υγραερίου πρατήρια, καθώς και τα λειτουργούντα πρα−
τήρια υγρών καυσίμων που αιτηθούν να μετατραπούν 
σε μικτά πρατήρια, που χωροθετούνται στην απόστα−
ση αυτή, λάβουν τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα 
ασφαλείας των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ, ζ΄ και η της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας είναι 
τα εξής:

α. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευ−
σης αποτελούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς 
και καπνού και γενικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος 
θα διαβιβάζει αυτόματα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς 
στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό και θα ενερ−
γοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα 
θα εγκρίνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία 
κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης πυροπροστασίας. 

β. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς 
τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, 
στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα 
επάνω από τις αντλίες καυσίμων, το οποίο θα λειτουρ−
γεί αυτόματα και χειροκίνητα.

γ. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
εκρηκτικών αερίων, με τη χρήση ανιχνευτή αερίων υδρο−
γονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου ζώνης 0. Ο ανιχνευ−
τής θα είναι πιστοποιημένος από φορέα πιστοποίησης. 
Το σύστημα αυτό, κατά την ενεργοποίηση του εκτός 
από την αναγγελία συναγερμού θα διακόπτει αυτόματα 
την παροχή υγραερίου μεταξύ της δεξαμενής υγραερίου 
και της συσκευής διανομής υγραερίου.

δ. Εγκατάσταση αυτόματων ή χειροκίνητων βανών, οι 
οποίες θα διακόπτουν την παροχή υγραερίου, σε συ−
νεργασία με το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων 
και ανίχνευσης πυρκαγιάς στο σημείο σύνδεσης των 
σωληνώσεων του υγραερίου με τον διανομέα.

ε. Κατασκευή πυράντοχων τοιχίων, ύψους 1,5 μ με 
δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120) λεπτών 
(Δ.Π. 120΄) μεταξύ των δεξαμενών καυσίμων, των εξαε−
ρώσεων αυτών, των αντλιών υγρών και αερίων καυσίμων 
και του ορίου του οικοπέδου ή του γηπέδου, δίχως 
να απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Το μήκος του 
πυράντοχου διαχωριστικού τοίχου, που τοποθετείται 
στα όρια του οικοπέδου, ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 
στοιχεία (φρεάτια δεξαμενών καυσίμων, προβολή ση−
μείου εξαερώσεως δεξαμενών, αντλίες καυσίμων) του 
πρατηρίου και του κτιρίου ή χώρου των εδαφίων δ΄, 
ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, 
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
185 του ν. 4070/2012, θα είναι το ευθύγραμμο τμήμα που 
προκύπτει μεταξύ των σημείων τομής του ορίου του 
οικοπέδου ή γηπέδου και της γωνίας θ, όπου θ είναι 
η γωνία που σχηματίζεται με κορυφή το χαρακτηρικό 
στοιχείο και πλευρές τις ευθείες που διέρχονται από 
το χαρακτηριστικό στοιχείο και τα άκρα του κτιρίου ή 
χώρου (ή τις προβολές αυτών) των εδαφίων δ΄, ε΄ και 
στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Για τη περίπτωση των μικτών πρατηρίων, εγκα−
τάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών υδρογοναν−
θράκων φάσης ΙΙ και φάσης Ι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 
21523/763/2012 και 10245/713/1997 κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

ζ. Εγκατάσταση συστήματος γείωσης στατικού ηλε−
κτρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρι−
κών εγκαταστάσεων της ΥΑ/Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 
Β΄ 470), όπως ισχύει, για την πλήρωση των δεξαμενών 
καυσίμων από βυτιοφόρο όχημα.

η. Υποβολή και έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών σχεδιαγράμματος κατα−
νομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας (0,1,2), το οποίο θα 
συνοδεύεται από την κατηγοριοποίηση του χρησιμοποι−
ούμενου εξοπλισμού του πρατηρίου ή σταθμού ανάλογα 
με την αντιεκρηκτική ζώνη.

Άρθρο 2

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μικτών ή/
και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης νεοϊδρυόμενου 
μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου του άρθρου 1 
της παρούσας υποβάλλονται προς έγκριση, πλέον των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 25 του 
π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Σχεδιάγραμμα πρόσθετων εγκαταστάσεων όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους α,β,γ,δ,ε,στ, ζ΄ και η 
των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

β. Τεχνική Εκθεση των πρόσθετων εγκαταστάσεων 
που αναφέρονται στα εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ,ζ και η 
της παρ.2 του άρθρου 1 που θα συντάσσεται και θα υπο−
γράφεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ή τεχνολόγο 
μηχανικό, κατάλληλης ειδικότητας που έχει σύμφωνα 
με το νόμο δικαίωμα υπογραφής αντίστοιχων μελετών.

γ. Κάτοψη σε κλίμακα 1:50 της εγκατάστασης πυρά−
ντοχου τοιχίου με δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι 
(120) λεπτών (Δ.Π. 120΄), όπως περιγράφεται στην παρά−
γραφο ε του άρθρου 1 της παρούσης.

2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας νεοϊδρυό−
μενου μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου του άρθρου 
1 της παρούσας υποβάλλονται προς έγκριση, πλέον των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 του 
π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγ−
χου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) του άρθρου 7 του ν. 4030/2011.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, το οποίο 
θα έχει ληφθεί μετά τη τοποθέτηση των πρόσθετων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών 
πυρασφάλειας και ανίχνευσης της παρ. 2 του άρθρου 
1. Στο υπόψη πιστοποιητικό θα αναγράφεται η χρονική 
διάρκεια ισχύος του.

3. Για τη συνέχιση της λειτουργίας καθώς και τη τρο−
ποποίηση ή/και επέκταση των εγκαταστάσεων, μετά την 
πάροδο επταετίας σύμφωνα με την παρ.5 του άρθου 185 
του ν. 4070/12, οι εκμεταλλευτές των μικτών ή αμιγώς 
υγραερίου πρατηρίων που απέχουν απο κτίρια και χώ−
ρους των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 
4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
απόσταση όπως ορίζεται στo άρθρo 1 της παρούσης, 
θα πρέπει να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογη−
τικά που αναφέρονται στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
Έπειτα από την έγκριση των υποβληθέντων δικαιολο−
γητικών που αναφέρονται στη παρ. 2β του παρόντος 
άρθρου, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας για 
τα ανωτέρω πρατήρια. 
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4. Για τη χορήγηση τροποποιημένης άδειας λειτουργί−
ας, στη περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων που αιτη−
θεί να μετατραπεί σε μικτό, σύμφωνα με τη παρ. 2γ του 
άρθρου 10 του Ν. 3710/2008, όπως ισχύει, που λειτουργεί 
σε θέση που απέχει αποστάσεις μικρότερες από αυτές 
των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει 
ο εκμεταλλευτής του να υποβάλλει προς έγκριση στην 
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δι−
καιολογητικά που αναφέρονται στη παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, και να του χορηγηθεί έγκριση σχεδιαγραμμάτων 
μετατροπής σε μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών 
καυσίμων. Έπειτα από την υποβολή και έγκριση των δικαι−
ολογητικών που αναφέρονται στη παρ. 2β του παρόντος 
άρθρου, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας για τα 
ανωτέρω πρατήρια, λαμβανομένων υπόψη και των διατά−
ξεων του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 σε συνδυασμό και 
με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

1. Υφιστάμενα μικτά ή/και αμιγώς υγραερίου πρατήρια 
που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν αποστάσεις 
μικρότερες από κτίρια και χώρους των εδαφίων δ΄, ε΄ 
και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει που, είτε δεν λάβουν τα πρό−
σθετα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας που καθορίζο−
νται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας απόφασης, 
είτε χωροθετούνται σε αποστάσεις μικρότερες της νέας 
τιθέμενης στο προηγούμενο άρθρο, επιτρέπεται να λει−
τουργούν για επταετία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 185, παρ.5 του ν. 4070/2012. Μετά το πέρας της 
υπόψη προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά οι άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας τους και σφραγίζονται οι εγκα−
ταστάσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Όπου υφίσταται ή πρόκειται να ιδρυθεί, μικτό ή/και 
αμιγώς υγραερίου πρατήριο σε απόστασεις μικρότερες 
όπως αυτές ορίζεται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και επιτρέπεται από τις θεσμοθετημένες χρήσεις 
γης της περιοχής να κατασκευαστεί κτίριο με χρήσεις 
όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και έως ότου εκδοθεί η άδεια δόμησης για το 
κτίριο, η λειτουργία του πρατηρίου συνεχίζεται απρό−
σκοπτα. Μετά την έκδοση άδειας δόμησης του ανωτέρω 
κτιρίου και προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία 
του πρατηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 του 
παρόντος, θα πρέπει να ληφθούν από τον πρατηριούχο 
τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα του άρθρου 1 του 
παρόντος, προκειμένου να λάβει νέα άδεια λειτουργίας.

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

   Αριθ. οικ. 46884/3402 (2)
Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη 

μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας σταθ−
μών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που διαθέτουν 
αντλίες καυσίμων καθώς και νεοϊδρυόμενων και λει−
τουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας 
χρήσης από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται στο 
α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012. 

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τη παρού−
σα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. Ν. 3710/2008 «Ρυθμί−
σεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 216).

4. Του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 249).

5. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

6. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).

7. Της υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094).

8. Της υπ’ αριθμ. Υ46/06.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικών 
Αλλαγών Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).

9. Του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82). 
10. Του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 

(ΦΕΚ Α΄ 79), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας 
δέκα (10) μέτρων από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται 
στο α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 
καθώς και των προδιαγραφών των πρόσθετων προστα−
τευτικών μέτρων ασφαλείας για τα νεοϊδρυόμενα και 
λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων και σταθμών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες 
καυσίμων, που χωροθετούνται στην απόσταση αυτή.

1. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) 
μέτρων, από κτίρια και χώρους του α΄ εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 μειώνεται στα 
δέκα (10) μέτρα, στην περίπτωση που λειτουργούντες 
και νεοϊδρυόμενοι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρή−
σης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, καθώς επίσης 
και λειτουργούντα και νεοϊδρυόμενα πρατήρια υγρών 
καυσίμων δημόσιας χρήσης λάβουν τα πρόσθετα προ−
στατευτικά μέτρα ασφαλείας των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄, 
ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
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2. Τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας είναι 
τα εξής:

α. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευ−
σης αποτελούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς 
και καπνού και γενικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος 
θα διαβιβάζει αυτόματα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς 
στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό και θα ενερ−
γοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα 
θα εγκρίνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία 
κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης πυροπροστασίας. 

β. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς, 
τοπικής εφαρμογής, κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, 
στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα 
επάνω από τις αντλίες καυσίμων, το οποίο θα λειτουρ−
γεί αυτόματα και χειροκίνητα.

γ. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
εκρηκτικών αερίων, με τη χρήση ανιχνευτή αερίων υδρο−
γονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου ζώνης 0, που θα 
τοποθετηθεί στο φρεάτιο ελέγχου διαρροών βενζίνης 
και θα είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης.

δ. Κατασκευή πυράντοχων τοιχίων, ύψους 1,5 μ με 
δείκτη πυραντίστασης εξήντα (60) λεπτών (Δ.Π. 60΄) με−
ταξύ των δεξαμενών υγρών καυσίμων, των εξαερώσεων 
αυτών, των αντλιών υγρών καυσίμων και του ορίου του 
οικοπέδου ή του γηπέδου, δίχως να απαιτείται έκδοση 
άδειας δόμησης. Το μήκος του πυράντοχου διαχωριστι−
κού τοίχου, που τοποθετείται στα όρια του οικοπέδου, 
ανάμεσα στα χαρακτηριστικά στοιχεία (φρεάτια δεξα−
μενών υγρών καυσίμων, προβολή σημείου εξαερώσεως 
δεξαμενών, αντλίες υγρών καυσίμων) του πρατηρίου και 
του κτιρίου ή χώρου του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρ−
θρου 185 του ν. 4070/2012, θα είναι το ευθύγραμμο τμήμα 
που προκύπτει μεταξύ των σημείων τομής του ορίου του 
οικοπέδου ή γηπέδου και της γωνίας θ, όπου θ είναι η 
γωνία που σχηματίζεται με κορυφή το χαρακτηριστικό 
στοιχείο και πλευρές τις ευθείες που διέρχονται από 
το χαρακτηριστικό στοιχείο και τα άκρα του κτιρίου ή 
χώρου (ή τις προβολές αυτών) του α΄ εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012. 

ε. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών υδρο−
γονανθράκων φάσης ΙΙ και φάσης Ι σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. 21523/763/2012 και 10245/713/1997 κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις.

στ. Εγκατάσταση συστήματος γείωσης στατικού ηλε−
κτρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρι−
κών εγκαταστάσεων της ΥΑ/Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ Β΄ 
470), όπως ισχύει, για την πλήρωση των δεξαμενών 
υγρών καυσίμων από βυτιοφόρο όχημα.

ζ. Υποβολή και έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών σχεδιαγράμματος κατα−
νομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας (0,1,2), το οποίο θα 
συνοδεύεται από την κατηγοριοποίηση του χρησιμοποι−
ούμενου εξοπλισμού του πρατηρίου ή σταθμού ανάλογα 
με την αντιεκρηκτική ζώνη.

Άρθρο 2

Καθορισμός ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 
είκοσι (20) μέτρων για πρατήρια υγρών καυσίμων που θα 
ιδρυθούν ή/και λειτουργούν εντός οικοπέδου ή γηπέδου 
που συνυπάρχει υπεραγορά τροφίμων ή άλλων ειδών

1. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων που θα ιδρυθούν ή λειτουργούν εντός 

οικοπέδου ή γηπέδου, που συνυπάρχει υπεραγορά τρο−
φίμων ή άλλων ειδών, καθορίζεται στα είκοσι (20) μέτρα, 
εφόσον ληφθούν τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα 
ασφαλείας των εδαφίων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας είναι 
τα εξής:

α. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευ−
σης αποτελούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς 
και καπνού και γενικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος 
θα διαβιβάζει αυτόματα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς 
στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό και θα ενερ−
γοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα 
θα εγκρίνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία 
κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης πυροπροστασίας. 

β. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς 
τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, 
στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα 
επάνω από τις αντλίες καυσίμων και εντός των κτιρια−
κών εγκαταστάσεων, το οποίο θα λειτουργεί αυτόματα 
και χειροκίνητα.

γ. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης 
εκρηκτικών αερίων, με τη χρήση ανιχνευτή αερίων υδρο−
γονανθράκων αντιεκρηκτικού τύπου ζώνης 0, που θα 
τοποθετηθεί στο φρεάτιο ελέγχου διαρροών βενζίνης 
και θα είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης.

δ. Κατασκευή πυράντοχων τοιχίων, ύψους 1,5 μ με 
δείκτη πυραντίστασης εξήντα (60) λεπτών (Δ.Π. 60’) με−
ταξύ των δεξαμενών υγρών καυσίμων, των εξαερώσεων 
αυτών, των αντλιών υγρών καυσίμων και του ορίου του 
οικοπέδου ή του γηπέδου, δίχως να απαιτείται έκδοση 
άδειας δόμησης. Το μήκος του πυράντοχου διαχωριστι−
κού τοίχου, που τοποθετείται στα όρια του οικοπέδου, 
ανάμεσα στα χαρακτηριστικά στοιχεία (φρεάτια δεξα−
μενών υγρών καυσίμων, προβολή σημείου εξαερώσεως 
δεξαμενών, αντλίες υγρών καυσίμων) του πρατηρίου 
και του κτιρίου ή χώρου του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 185 του Ν. 4070/2012, θα είναι το ευθύγραμ−
μο τμήμα που προκύπτει μεταξύ των σημείων τομής 
του ορίου του οικοπέδου ή γηπέδου και της γωνίας 
θ, όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζεται με κορυφή 
το χαρακτηριστικό στοιχείο και πλευρές τις ευθείες 
που διέρχονται από το χαρακτηριστικό στοιχείο και τα 
άκρα του κτιρίου ή χώρου (ή τις προβολές αυτών) του 
α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012. 

ε. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών υδρο−
γονανθράκων φάση ΙΙ και φάσης Ι σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. 21523/763/2012 και 10245/713/1997 κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις, χωρίς τους περιορισμούς για τα υφι−
στάμενα πρατήρια, που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 
21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση. 

στ. Εγκατάσταση συστήματος γείωσης στατικού ηλε−
κτρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρι−
κών εγκαταστάσεων της ΥΑ/Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ Β΄ 
470), όπως ισχύει, για την πλήρωση των δεξαμενών 
υγρών καυσίμων από βυτιοφόρο όχημα.

ζ. Υποβολή και έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών σχεδιαγράμματος κατα−
νομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας (0,1,2), το οποίο θα 
συνοδεύεται από την κατηγοριοποίηση του χρησιμοποι−
ούμενου εξοπλισμού του πρατηρίου ή σταθμού ανάλογα 
με την αντιεκρηκτική ζώνη.
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Άρθρο 3

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων ή/και σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης νεοϊδρυόμενου 
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή/και σταθμού αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, 
της παρ. 1 των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, υποβάλλο−
νται προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προ−
βλέπονται στο άρθρο 17 του π.δ. 1224/1981, στο άρθρο 
20 του β.δ. 465/1970 και στο άρθρο 23 του π.δ. 455/1976 
όπως ισχύουν, και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Σχεδιάγραμμα πρόσθετων εγκαταστάσεων όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους α,β,γ,δ,ε, στ΄ και ζ΄ των 
άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

β. Κάτοψη σε κλίμακα 1:50 της εγκατάστασης πυρά−
ντοχου τοιχίου με δείκτη πυραντίστασης εξήντα (60) 
λεπτών (Δ.Π. 60΄), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
δ της παρ. 2 των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

γ. Τεχνική Εκθεση των πρόσθετων εγκαταστάσεων 
που αναφέρονται στα εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και 
ζ΄ της παρ.2 των άρθρων 1 και 2, που θα συντάσσεται 
και θα υπογράφεται από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ή 
τεχνολόγο μηχανικό, κατάλληλης ειδικότητας που έχει 
σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα υπογραφής αντίστοιχων 
μελετών.

2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας νεοϊδρυ−
όμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ή/και σταθμού αυ−
τοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες 
καυσίμων της παρ. 1 των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, 
υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητι−
κών που προβλέπονται στο άρθρο 18 των π.δ. 1224/1981, 
β.δ. 465/1970 και στο άρθρο 24 του π.δ. 455/1976 όπως 
ισχύουν και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγ−
χου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) του άρθρου 7 του ν. 4030/2011.

β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, το οποίο 
θα έχει ληφθεί μετά την τοποθέτηση των πρόσθετων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών 
πυρασφάλειας και ανίχνευσης της παρ. 2 των άρθρων 
1 και 2. Στο υπόψη πιστοποιητικό θα αναγράφεται η 
χρονική διάρκεια ισχύος του.

3. Για τη συνέχιση της λειτουργίας και την τροποποίη−
ση ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους, πέραν της 
επταετίας κατά το άρθρο 185 παρ.3 του ν. 4070/2012, οι 
εκμεταλλευτές των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των 
σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων 
με αντλίες καυσίμων και των πρατηρίων υγρών καυσί−
μων που λειτουργούν εντός οικοπέδου ή γηπέδου, που 
συνυπάρχει χώρος υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ει−
δών, που απέχουν από κτίρια και χώρους του α΄ εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012, αποστάσεις 
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης, θα 
πρέπει να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύ−
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι την ανωτέρω 
προθεσμία, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Έπειτα από την έγκριση 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στη παρ. 2β του παρόντος άρθρου, χορηγείται ενιαία 
άδεια λειτουργίας για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις εξυ−
πηρέτησης οχημάτων. 

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλί−
ες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν 
απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια 
και χώρους του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 185 
του ν. 4070/2012, τα οποία δεν λάβουν τα πρόσθετα 
προστατευτικά μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στα 
άρθρα 1 και 2 της παρούσης, ή χωροθετούνται σε από−
σταση μικρότερη της νέας απόστασης ασφαλείας όπως 
ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης, επιτρέπεται 
να λειτουργούν για επταετία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 185, παρ. 3 του ν. 4070/2012. Μετά το πέ−
ρας της εν λόγω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά οι 
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τους και σφραγίζονται οι 
εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Όπου υφίσταται ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο 
υγρών καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες καυ−
σίμων και σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων επιτρέ−
πεται από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής, 
να κατασκευαστεί κτίριο με χρήσεις όπως ορίζονται στο 
α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 
και έως ότου εκδοθεί η άδεια δόμησης για το κτίριο, η 
λειτουργία του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων 
συνεχίζεται απρόσκοπτα. Μετά την έκδοση άδειας δόμη−
σης του ανωτέρω κτιρίου και προκειμένου να συνεχιστεί 
η λειτουργία του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ελάχιστες απο−
στάσεις ασφαλείας του άρθρου 1, θα πρέπει να ληφθούν 
από τον πρατηριούχο υγρών καυσίμων ή του σταθμού 
αυτοκινήτων, τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα του 
άρθρου 1 προκειμένου να λάβει νέα άδεια λειτουργίας.

Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Μεταφορά της υπαλλήλου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
Νικέλλη Σαπφούς στον ΕΟΠΥΥ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 17, 23, 25, 26 παρ. 1 και 33 παρ. 6 του 

ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δω−
ρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 150 Α΄), του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 «Κοινω−
νική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α΄) και του άρθρου 10 του 
ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄). 




