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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας
νομοθεσίας πυροπροστασίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, κατάργηση
διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.»
ΣΧΕΤ.: (α) Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ Α’ 150)
(β) Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ Α’ 303)
(γ) Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α΄46)
(δ) Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 119)
(ε) 38533 Φ. 701.2 /17-10-1994 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
(στ) 23655 Φ.701.4/23-07-1997 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
(ζ) 24041 Φ.701.2/14-07-1998 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
(η) 19178 Φ. 701.24/14-04-2009 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
1. Για την επεξήγηση και ερμηνεία του όρου «ιδιαίτερο διαμέρισμα», καθώς και την αρμοδιότητα
ελέγχου τήρησης των καθορισμένων αποστάσεων, μεταξύ στοιχείων πρατηρίων υγρών
καυσίμων που εμπίπτουν στις διατάξεις των (α), (β) και (δ) σχετικών και εγκαταστάσεων με
χρήση εστίας φλόγας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α.

Στο εδάφιο (ε), παραγ. 3, άρθ. 5 του παραπάνω (β) σχετικού, καθορίζεται ότι
εγκαταστάσεις με χρήση εστίας φλόγας θα πρέπει να απέχουν από στοιχεία πρατηρίων
υγρών καυσίμων (κέντρο των αντλιών, φρεάτια των δεξαμενών και προβολή των στομίων
εξαερώσεως), απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι (20) μέτρων. Αυτό αφορά τις υπαίθριες
εγκαταστάσεις. Αν οι εστίες πυρός (νοείται με φλόγα) βρίσκονται εντός κτίσματος, τότε η
απόσταση αυτή ορίζεται σε (15) μέτρα τουλάχιστον, μετρούμενη από τα αυτά στοιχεία του
πρατηρίου μέχρι των πλησιέστερων σημείων των ανοιγμάτων αυτού (όπως θυρών,
παραθύρων).
Η προϋπόθεση των (15) μέτρων δεν είναι υποχρεωτική για εστίες εστιατορίων, κλιβάνων
αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, εφόσον αυτές εγκαθίστανται εντός
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ιδιαίτερου διαμερίσματος, το οποίο δεν έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο εγκατάστασης
των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων του πρατηρίου.
β.

Η εύφλεκτη φύση των υγρών καυσίμων οφείλεται στην εύκολη εξαερίωσή τους. Αυτό
σημαίνει ότι αμέσως δημιουργούν αναθυμιάσεις που αναμιγνύονται με τον αέρα σε
ορισμένες αναλογίες, σχηματίζοντας ένα εύφλεκτο μίγμα που μπορεί ν’ αναφλεγεί από
οποιαδήποτε εστία ανάφλεξης. Ιδιαίτερα η βενζίνη δίνει αέρια σε χαμηλές θερμοκρασίες
(σημείο ανάφλεξης: -45Ο C).
Σε χώρους πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι δυνατό να δημιουργηθεί επικίνδυνη
ατμόσφαιρα εκρηκτικού μίγματος εύφλεκτων αερίων με αέρα, κατά την έκχυση στο έδαφος ή
διαρροή καυσίμων, είτε κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών από βυτιοφόρο όχημα
είτε πλήρωσης ρεζερβουάρ αυτοκινήτων.
Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με την παράγ. 1 άρθ. 14 του (δ) σχετικού που αφορά
τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του
κινδύνου πυρκαγιάς κατά την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, μεταξύ άλλων
αναφέρονται οι απαγορεύσεις για την αποτροπή δημιουργίας και ανάφλεξης εκρηκτικού
μίγματος στους χώρους του πρατηρίου π.χ. παύση λειτουργίας μηχανής αυτοκινήτου κατά
την διαδικασία πλήρωσης του ρεζερβουάρ, μη επιτρεπτή χρήση κινητού τηλεφώνου σε
ορισμένη ακτίνα, κ.α.

γ.

Σύμφωνα με την παράγ. 2, άρθρ. 26 του (β) σχετικού, σε περίπτωση λειτουργίας
εγκαταστάσεων (εντός των οποίων λαμβάνει χώρα χρήση φλόγας ή αποθήκευση εκρηκτικών
ή εύφλεκτων υλών), που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των προβλεπομένων από
εγκατάσταση λειτουργούντος ή υπό ίδρυση πρατηρίου, διατάσσεται η διακοπή λειτουργίας
της εγκατάστασης η οποία ιδρύθηκε μεταγενέστερα.

δ.

Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο, επιδιώκεται με το διαχωρισμό του
κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα, τα οποία περικλείονται με δομικά στοιχεία προκαθορισμένου
κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης και έχουν στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς μέσα
στο χώρο που εκδηλώθηκε και την οριζόντια ή και κατακόρυφη ανάσχεση της εξάπλωσής
της στο υπόλοιπο κτίριο.

ε.

Σύμφωνα με το άρθ. 16 του (δ) σχετικού οι κατά τόπο υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρμόδιες για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υπεύθυνες για την εποπτεία
της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα καθώς και για
την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

στ. Εστίες φλόγας συνήθως χρησιμοποιούν για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών
εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το άρθ. 41 του Ν. 2218/1994 ΦΕΚ
(Α’ 90) που αφορά τις αρμοδιότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας,
στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, μεταξύ άλλων ανήκουν η χορήγηση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των
οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις καθώς και η αποθήκευση, διακίνηση και
εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 11 του Ν. 2307/1995
(ΦΕΚ Α’ 113), αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των
άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
είναι το όργανο που ορίζεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
ζ.

Η αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προβαίνει στην
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ορισμένες
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από τις προϋποθέσεις ίδρυσης του συγκεκριμένου καταστήματος αλλά και προς άρση
αμφιβολιών σχετικά με το επιτρεπτό ή όχι της ίδρυσης καταστήματος σε συγκεκριμένη θέση.
Κατά την αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η προέγκριση έχει την
έννοια ότι ο Δήμος ή Κοινότητα εξετάζει εάν το αίτημα είναι νόμιμο, λαμβανομένου υπόψη
του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Ύστερα από τα παραπάνω, στην κατεύθυνση απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για
την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σε
ότι άπτεται αρμοδιοτήτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, επανακαθορίζονται τα εξής:
α.

Ο όρος «ιδιαίτερο διαμέρισμα» από άποψη αποτροπής κινδύνου έκρηξης, έχει την έννοια
της απομόνωσης εστίας φλόγας σε ιδιαίτερο τμήμα, (όχι πυροδιαμερίσματος αφού ο σκοπός
δημιουργίας αυτού είναι διαφορετικός), εντός του ευρύτερου χώρου της εγκατάστασης που
γίνεται η χρήση της, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης και εκδήλωσης
πυρκαγιάς στην περίπτωση που ο χώρος της εστίας φλόγας εκτεθεί σε περιβάλλον εν
δυνάμει επικίνδυνης ατμόσφαιρας, κατά τη λειτουργία όμορων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

β.

Το εύρος αρμοδιοτήτων των κατά τόπους Γραφείων Πυρασφάλειας σχετικά με τη λειτουργία
πρατηρίων υγρών καυσίμων από άποψη πυροπροστασίας, απορρέει από το άρθ. 14 του (δ)
σχετικού και από τα εδάφια 4.1, 4.3, και 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 4 του (γ) σχετικού και
περιορίζεται στα διαλαμβανόμενα σε αυτά. Συνεπώς, στην περίπτωση που πρόκειται να
εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για πρατήριο υγρών καυσίμων, μεταγενέστερα της
λειτουργίας άλλης εγκατάστασης, η αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης των υπόψη αποστάσεων
ανήκει στην αδειοδοτούσα Αρχή της εγκατάστασης του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε
αντίθετη περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην αδειοδοτούσα Αρχή της εγκατάστασης που
θα ιδρυθεί και λειτουργήσει μεταγενέστερα της ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων, η οποία και διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας της σύμφωνα με το άρθ. 26 του
(β) σχετικού, εφόσον οι αποστάσεις είναι μικρότερες των προβλεπομένων.
Η μη τήρηση των αποστάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (ε), παράγ. 3, του άρθ. 5 του
παραπάνω (β) σχετικού και η χρήση εστίας φλόγας εκτός ιδιαίτερου διαμερίσματος, δεν
συνιστά λόγο μη χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε εγκατάσταση πρατηρίου
υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση με χρήση φλόγας.

γ.

Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου και κατά την κρίση του διενεργούντα αυτόν, διαπιστωθεί
προφανής μη τήρηση των εν λόγω αποστάσεων ή ύπαρξη εστίας φλόγας εκτός ιδιαίτερου
διαμερίσματος, κατά την έννοια των αναφερομένων στην υπό στοιχεία 1α παράγραφο της
παρούσας, θα ενημερώνονται εγγράφως οι φορείς αδειοδότησης και οι εκμεταλλευτές των
υπόψη εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα το σκοπό και τη σημασία τήρησης των
προβλεπομένων αποστάσεων, όπως παραπάνω έχει εκτεθεί.

3. Με την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο καταργούνται η (ε), (στ), (ζ) και (η) σχετικές και
κάθε όμοια που πραγματεύεται και αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζει η
παρούσα, η οποία και θα εφαρμόζεται σε συντρέχουσες περιπτώσεις._
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