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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

 
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 17808 Φ.701.2 

 
ΠΡΟΣ:  
1. Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών 
Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας 
Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και 
Εγκαταστάσεων 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
156 69 Παπάγου 
e-mail: yme@yme.gov.gr  
 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών 
Μεσογείων 119 
101 92 Αθήνα 
e-mail: ggenergy@ypen.gr 
 

3. Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
 

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Μέσα πυροπροστασίας για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων» 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’  142). 
 β. Η υπ’  αριθ. 42863/438/27.5.2019 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, 
υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και 
ιδιωτικών κτιρίων» (Β΄ 2040). 

 γ.  Το υπ’  αριθ. 47060 Φ.701.2/31.7.2020 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Καθορισμός μέτρων 
πυροπροστασίας σε σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων». 

 δ. Το υπ’  αριθ. 33059 Φ.701.2/5.6.2018 έγγραφο Α.Π.Σ. «Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας 
νομοθεσίας πυρασφάλειας αναφορικά με συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, 
σταθμούς αυτοκινήτων, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων και δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.». 

   
1. Με την (β) σχετική καθορίσθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση 
εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις 
εγκαταστάσεις του άρθρου 1. Ειδικότερα: 
α. Στο άρθρο 4 της (β) σχετικής καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στις οποίες μεταξύ άλλων στην παρ. 8 προβλέπεται ότι: «8. Τηρούνται όλοι οι 
όροι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ανά χώρο τοποθέτησης των συσκευών φόρτισης και 
εφαρμόζονται τα κατά περίπτωση μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις 
περί πυροπροστασίας». 
β. Στο άρθρο 6 της (β) σχετικής, αναφορικά με την αδειοδοτική εγκριτική διαδικασία για την εγκατάσταση 
συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε: 

 Πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG), μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και 
υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG), υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων, και σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, 
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 Υπό αδειοδότηση ή νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 
οχημάτων, υπαίθριους και στεγασμένους σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, καθώς και για δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., 

 Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων τερματικών σταθμών ή σταθμών μετεπιβίβασης μέσων 
μαζικής μεταφοράς επιβατών, 

 Χώρους στάσης και στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός 
τουριστικών λιμένων (μαρίνες), 
καθορίζονται πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την ίδρυση, άδεια ή νόμιμη λειτουργία 
τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις των ως άνω χρήσεων και εγκαταστάσεων, και 
επιπρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και 
επικοινωνιών ή στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα λειτουργίας τους, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ειδικά 
δικαιολογητικά αναφορικά με την πυροπροστασία κατά την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός αυτών.  
γ. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 της (β) σχετικής, «1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 71287/6443/ 31-12-2014 (Β' 50)», και «Οι εγκαταστημένες, σύμφωνα με 
την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
(σημεία επαναφόρτισης), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και 
Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής 
ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους 
και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 455/1976 (Α' 169), στα 
υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α' 34), καθώς και στα υφιστάμενα ή υπό 
αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας εντός 
χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης αυτής», ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.  
 
2. Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του (α) σχετικού, το οποίο και γνωστοποιήθηκε στις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες με το (γ) όμοιο, καθορίσθηκε μεταξύ άλλων για τους στεγασμένους κλειστούς χώρους 
στάθμευσης ότι «Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κλειστούς χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων ανεξαρτήτως επιφάνειας, επιπροσθέτως όσων ορίζονται στο π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) 
περί πυροπροστασίας για τη χρήση κτιρίου, επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον 
πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας 55Β τουλάχιστον ανά τρία (3) 
σημεία επαναφόρτισης Η/Ο.».  

 
3. Για τις ως άνω εγκαταστάσεις του άρθρου 1 της (β) σχετικής,  προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για 
την λειτουργία τους, ως απαιτούμενο δικαιολογητικό το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, 
εξαιρουμένων των συνεργείων οχημάτων μέχρι 2.500 τ.μ., τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4512/2018 (Α΄ 5), απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και των υπαίθριων σταθμών 
αυτοκινήτων (άρθρο 28 του π.δ. 455/1976).  
 
4. Με το άρθρο 116 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), προστέθηκαν στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012 μεταξύ άλλων 
οι παρ.  8 και 9, με τις οποίες ορίζονται ότι: 
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού 
για θέματα ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε θέματα 
λειτουργικότητας κάθε ειδικής χρήσης, δύναται να αντικαθίσταται, αναθεωρείται και συμπληρώνεται ο 
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, προκειμένου τα κτίρια και τα δομικά έργα να πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχεδιασμού και τεχνολογίας», και «9. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για θέματα 
ενεργητικής πυροπροστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε θέματα λειτουργικότητας 
κάθε ειδικής χρήσης, δύναται να καθορίζονται σε κτίρια που ανεγέρθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), απαιτήσεις που αφορούν στην πυροπροστασία τους». 
 
5. Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), «1. Με απόφαση του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις με τις 
οποίες θεσπίζονται: α. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής 
πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε 
δραστηριότητας, β. ………., γ. Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής 
πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού 
με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της 
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δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω 
εγγράφων». Επιπροσθέτως, με την παρ. 6, «6. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή 
δικαιολογητικά, που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε 
άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από 
πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος».  
 
6. Κατόπιν των προεκτεθέντων, και μέχρι την ολοκλήρωση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων με 
τα συναρμόδια Υπουργεία, γνώμη της Υπηρεσίας μας είναι η ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 
του (α) σχετικού, δηλαδή η τοποθέτηση επιπροσθέτως τουλάχιστον ενός (1) πυροσβεστήρα διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας 55Β ανά τρία (3) σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, στις εγκαταστάσεις 
που υπάγονται στην (β) σχετική.  
 
7.  Με το παρόν έγγραφο καταργείται η (δ) σχετική. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. 

 
118-2021 

 
 
 

 Με εντολή Αρχηγού 
Ο  Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης 

Ευάγγελος Αρβυθάς 
Αντιπύραρχος 

   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι 
 
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι 
 
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων 
Τμήμα Γ΄ 
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
e-mail: daoka@prv.ypeka.gr 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού 
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού  
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη 
- Γραφείο Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
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