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ΠΡΟΣ: Όλες τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας 

 
 
KOIN: 1.  Υπουργείο Ανάπτυξης,    

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων 

α)   Πολιτικό γραφείο Υπουργού 
β)   Πολιτικό γραφείο Αναπλ. Υπουργού 
γ)   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
δ)   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
ε)   Γεν. ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας 
στ) ΣΕΕΥΜΕ 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 

& Κλιµατικής Αλλαγής 
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής 
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 
∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων 
Πετρελαιοειδών 
Τµήµα Α’ 
Μεσογείων 119 
10192 ΑΘΗΝΑ  

 
ΘΕΜΑ:    Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 185 του υπ’ αριθµ. Ν. 4070/2012 

στη περίπτωση µετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου 
υφίσταται χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου.  

ΣΧΕΤ.: α.    Ο υπ’ αριθµ. ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’). 

β.    Ο υπ’ αριθµ. ν. 3710/2008 «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α’). 
γ.     Η υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. ∆3/14858/1993 «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, 

σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε 
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες» (ΦΕΚ 477/Β’). 

δ.    Το υπ’ αριθµ. 1645/02-04-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

ε.     Το υπ’ αριθµ. 15681/1212/04-2013 έγγραφό µας. 
στ.   Το υπ’ αριθµ. ∆3/Β/7607/17-05-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 

  

 

Επειτα από την υποβολή στην Υπηρεσία µας του (δ) σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, το οποίο αναφέρεται 

στο αντικείµενο του θέµατος και µε το οποίο η ανωτέρω Υπηρεσία ζητούσε τη παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε 

την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 185 του υπ’ αριθµ. Ν. 4070/2012, στη περίπτωση µετατροπής πρατηρίου 

υγρών καυσίµων σε µικτό, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται χώρος αποθήκευσης φιαλών 

υγραερίου, η Υπηρεσία µας το διαβίβασε, µε το (ε) σχετικό έγγραφο, στην καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία και 
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συγκεκριµένα προς τη ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής 

Γραµµατείας Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µε το (ε) σχετικό έγγραφό µας ζητούσαµε από την ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής τη παροχή διευκρινήσεων, λόγω αρµοδιότητας κατ’ εφαρµογής της 
υπ’ αριθµ. ∆3/14858/1-7-2013 (ΦΕΚ 477/Β’), εάν στη περίπτωση µετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίµων σε µικτό, 
όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται στεγασµένος χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, πρέπει να 
υπάρχει κάποιος περιορισµός ως προς την ελάχιστη εξωτερική απόσταση ασφαλείας της παρ. 2στ (50 µ.) του άρθρου 
4 του υπ’ αριθµ. 595/1984 Π.∆. (ΦΕΚ 218/Α’), όπως ισχύει, καθώς επίσης και αν στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει 
να ζητηθεί να ληφθούν επιπλέον µέτρα ασφάλειας (τοποθέτηση ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων µιγµάτων κ.λ.π.) σε 
πιθανά σηµεία του χώρου αποθήκευσης όπου µπορεί να υπάρξει συγκέντρωση υγραερίου από διαρροή. 

   
Με αφορµή το (στ) σχετικό, συνηµµένο µε το παρόν σε µορφή φωτοαντιγράφου για την ενηµέρωσή σας και για τις 

τυχόν ενέργειες αρµοδιότητάς σας, που αναφέρεται στο αντικείµενο του θέµατος, η ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων 

Πετρελαιοειδών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µας γνωρίζει τα εξής: 

  

«1.    Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης 

και διανοµής υγραερίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις: 

α)   του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011), «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 

στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του 

υπόψη νόµου, τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για εφοδιασµό κάθε µεταφορικού 

µέσου δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού. 

β)   της ΚΥΑ ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.93), «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, 

κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης 

και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και 

επαγγελµατικές δραστηριότητες». 

Στην Υπόψη ΚΥΑ, στις παραγράφους 5.1, 5.2 και 5.3 προβλέπονται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που 

πρέπει να απέχουν οι χώροι αποθήκευσης στο ύπαιθρο µε ή χωρίς στέγαστρο των φιαλών υγραερίου ή τα 

ανοίγµατα στο τοίχο των κτιρίων αποθήκευσης φιαλών υγραερίου από το όριο ιδιοκτησίας, άλλο κτίριο, πηγή 

έναυσης, ή περιοχή όπου επιτρέπεται το κάπνισµα, αναλόγως του είδους του κτιρίου της αποθήκης φιαλών 

υγραερίου, του είδους των δοχείων αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και της µέγιστης ποσότητας υγραερίου στο 

χώρο αποθήκευσης. 

Στην παράγραφο 5.2.8., που αναφέρεται στην αποθήκευση φιαλών υγραερίου σε ειδικά σχεδιασµένα κτίρια, 

προβλέπονται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να απέχουν ανοίγµατα στον τοίχο του κτιρίου 

αποθήκευσης φιαλών από τα αναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο σηµεία, όταν η γειτονική ιδιοκτησία 

είναι αποθήκη εύφλεκτων υλικών, αναλόγως της συνολικής αποθηκευµένης ποσότητας υγραερίου στο κτίριο 

αποθήκευσης φιαλών. Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν και από τη συσκευή διανοµής των εύφλεκτων υγρών, όταν 

αυτή βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο γειτονικής αποθήκης καυσίµων (πρατήρια καυσίµων).  

Περαιτέρω, στην παράγραφο 5.1.5. προβλέπεται περίφραξη της υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου µε 

τρόπους ώστε να αποµονώνεται από το κοινό. 

Ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, σύµφωνα µε τη παράγραφο 5.1.1., θεωρείται ακόµη και ο 

προστατευµένος από στέγαστρο. Στις παραγράφους 5.1.5.1. και 5.1.5.2. περιγράφονται οι τρόποι περίφραξης. 
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2. Με βάση τα αναφερόµενα στο (ε) σχετικό, για εγκατάσταση και λειτουργία πρατηρίου διανοµής LPG 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/3.12.84), «Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 

λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).», όπως ισχύει. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του υπόψη Π.∆., όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 185 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 

82/Α/10.4.12), τα χαρακτηριστικά στοιχεία του µικτού ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίου πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 50 µ. από εργοστάσια ή χώρους αποθήκευσης ή πώλησης εύφλεκτων, εκρηκτικών ή τοξικών υλών. 

Επίσης στο άρθρο 6 του υπόψη Π.∆., προβλέπονται οι συνέπειες µείωσης των αποστάσεων ασφαλείας. 

 

Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω, θεωρούµε ότι ο χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, υπαίθριος ή 

κτίριο, είναι πλήρως διακριτός µε περιορισµούς στην πρόσβαση κοινού, και ως εκ τούτου για µικτά ή αµιγώς 

υγραερίου πρατήρια θα πρέπει να εφαρµοστούν οι διατάξεις του Π.∆. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/3.12.84), όπως 

ισχύει, και οι αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται σε αυτό.». 

 
 
Ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Θ. ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
 
 
 

Μπακρατσάς Πέτρος 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 3 Φ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (3)  
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