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ΘΕΜΑ: « Έκδοση – αποστολή της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης» 
 
ΣΧΕΤ.:  Υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β’ 1506) 
               
1.- Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ Β’ τ. 1506/30-7-2008 δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 13/2008 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη “καθορισµός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια” µε την οποία προβλέπεται η 
χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία µε την υποβολή Υπεύθυνων 
∆ηλώσεων από το µελετητή ή επιβλέποντα  µηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 
 
2.- Ειδικότερα, σας γνωρίζουµε ότι η προαναφερόµενη ρύθµιση αφορά επιχειρήσεις που 
στεγάζονται σε κτίρια που εµπίπτουν στα παρακάτω νοµοθετήµατα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή 
µη υγρών ή αέριων καυσίµων : 
      α.- Π.∆. 71/1988 “Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων” 
      β.- Πυροσβεστική ∆ιάταξη 2/1979 “Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας στα  
            ξενοδοχειακά καταλύµατα” 
      γ.- Πυροσβεστική ∆ιάταξη  3/1981 “Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις  
           αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού” 
      δ.- Πυροσβεστική ∆ιάταξη 6/1996 “Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες” 
      ε-  Πυροσβεστική ∆ιάταξη 8γ/2007 “Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά  
           καταστήµατα”  
     στ.- Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινήτων» του Π.∆. 455/1976 “Περί όρων     
           και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων”  
     ζ-  Εγκύκλιος ∆ιαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος 7600/700/1960 “Περί  
         υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυρ/σίας” 
            
3.- Για τις επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στα προαναφερόµενα νοµοθετήµατα, όπως πρατήρια 
υγρών καυσίµων, πρατήρια υγραερίου, µικτά πρατήρια υγρών και αέριων καυσίµων, 
διυλιστήρια, εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών, τουριστικοί λιµένες σκαφών αναψυχής, 
λυόµενες στεγασµένες κατασκευές µε εύκαµπτο περίβληµα (τέντα) κ.α. εξακολουθεί και ισχύει η  
χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας.  
 
4.- Επίσης, για τις βιοµηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην ΚΥΑ 1589/2006 
εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται σ’ αυτή.  
 
5.- Για τη χορήγηση πιστοποιητικού στις επιχειρήσεις των εδαφ. (α) έως (ζ) της παραγρ. 2 της 
παρούσας δεν θα πραγµατοποιείται αυτοψία, αλλά θα πραγµατοποιείται έλεγχος εάν τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία και ακολούθως το 



αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας σας θα εισηγείται προς τη ∆ιοίκησή του, σύµφωνα µε τα 
υποδείγµατα των Παραρτηµάτων 7 και 7α. 
 
6.- Ειδικότερα, για τα νέα κτίρια που εµπίπτουν στο Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής : 
 
   α.- Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγκαταστάτη – µηχανικού, ότι τα µέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε  τις τεχνικές περιγραφές 
της εγκεκριµένης µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) και 
λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα 1. 
 
   β.- Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη - εκµεταλλευτή, ότι τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας 
της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας και το Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) και θα συντηρούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
12/2007 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, όπως αναφέρεται στο  Παράρτηµα 2. 
 
   γ.- Λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως : 
     γ1.  Πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιµών πυράντοχων θυρών  
     γ2.  Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.∆. Α.Ε. ότι το εργαστήριο που πραγµατοποίησε τις δοκιµές είναι  
            διαπιστευµένο για την πραγµατοποίηση των δοκιµών που αναφέρονται στο  
            πιστοποιητικό ή την έκθεση δοκιµής, από το Φορέα ∆ιαπίστευσης της χώρας του 
     γ3. Φωτοαντίγραφο τιµολογίου αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος της θύρας 
     γ4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ορθής εκτέλεσης της µελέτης  
            εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ από την οικεία Πολεοδοµική Αρχή  
      γ5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγκαταστάτη – µηχανικού ότι έχουν εφαρµοσθεί οι απαιτούµενες  
            επικαλύψεις µε τη συγκεκριµένη πυράντοχη βαφή, τηρώντας όλες τις τεχνικές  
            προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές,  
            ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος δείκτης πυραντίστασης για τους µεταλλικούς  
            δοκούς και κολόνες της επιχείρησης 
     γ6.  Φωτ/φο µισθωτηρίου συµβολαίου σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας, ή άλλο  
            έγγραφο που να αποδεικνύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, όπως  
            καταστατικό εταιρειών, συµβολαιογραφική πράξη, απόφαση δικαστηρίου, κ.α.  
     γ7.  Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης φυσικού αερίου 
     γ8.  Άδεια χρήσης φυσικού αερίου 
     γ9.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι σύµφωνοι µε  
               την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την          
            ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218).   
    γ10. Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης, αναφορικά µε τη διατοµή και πίεση του αγωγού  
            µε τον οποίο συνδέεται το κτίριο από τον οποίο τροφοδοτείται το Μ.Υ.Π.∆. ή το δίκτυο       
            καταιονισµού ύδατος 
    γ11. Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγκαταστάτη – µηχανικού ότι η τοποθέτηση του συστήµατος  
             ξηράς δόµησης έχει γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες της εταιρείας που  
             κατασκευάζει τις γυψοσανίδες και εξασφαλίζει τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης 
             που αναφέρεται στην εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 
 
7.- Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι  σύµφωνα µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 13/2008 
Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, για επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο Π.∆. 71/1988, δύναται η 
Πυροσβεστική Αρχή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου να χορηγεί προσωρινό 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, διάρκειας έως 6 µήνες, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος 8, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. 



  Η Πυροσβεστική Αρχή θα αποστέλλει το προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας στον ενδιαφερόµενο ή θα παραλαµβάνεται απ’ αυτόν, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα αποστολής προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας που 
περιγράφεται στο Παράρτηµα 9. 
 
8.- Οι περιπτώσεις αποκλίσεων από την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας που 
επηρεάζουν τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας στα νέα κτίρια είναι οι παρακάτω: 
 
   α.- Μη πυροπροστατευµένα φρεάτια ανοιγµάτων 
 
       Σύµφωνα µε την παράγρ. 3.2.9 του άρθρου 3 του Π.∆. 71/88, ανοίγµατα πατωµάτων που 
δηµιουργούνται µεταξύ ορόφων, από το πέρασµα σκάλας, ράµπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, 
αεραγωγού, κλπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευµένα φρεάτια, 
αποτελούµενα από δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον 
απαιτούµενο για το πυροδιαµέρισµα. Απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση 
ανοίγµατα σε πατώµατα έως τριών ορόφων, όταν το κτίριο διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερµού. 
     Κατά συνέπεια, όταν αναφέρεται στην εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας ότι τα 
παραπάνω ανοίγµατα περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευµένα φρεάτια και αυτά δεν 
έχουν κατασκευασθεί, επηρεάζονται τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή 
απαιτείται αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερµού. 
    Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
   β.- Υπέρβαση του µέγιστου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος 
 
     Όταν υπάρχει υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπτού εµβαδού πυροδιαµερίσµατος, χωρίς όµως 
να έχει εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος, όπως προβλέπεται από τις  
ειδικές διατάξεις του Π.∆. 71/88. 
 
    Παράδειγµα 1: Στα κτίρια µε χρήση γραφείων, η υπέρβαση του µέγιστου εµβαδού 
πυροδιαµερίσµατος επιβάλλει την εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, 
επειδή ρητά αναφέρεται στον Πίνακα ∆.2 του ειδικού άρθρου (άρθρο 8).  
    Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
     Παράδειγµα 2: Στα κτίρια µε χρήση ξενοδοχείων, η υπέρβαση του µέγιστου εµβαδού 
πυροδιαµερίσµατος δεν επιβάλλει την εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού 
ύδατος, επειδή δεν αναφέρεται στο ειδικό άρθρο (άρθρο 6). 
     Συνεπώς σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, µε 
κοινοποίηση της υπέρβασης του εµβαδού πυροδιαµερίσµατος στην αρµόδια Πολεοδοµική 
Υπηρεσία. 
 
   γ.- Υποβίβαση του απαιτούµενου δείκτη πυραντίστασης 
 
    Όταν υπάρχει υποβίβαση του απαιτούµενου δείκτη πυραντίστασης, χωρίς όµως να έχει 
εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος και από το ειδικό άρθρο του Π.∆. 71/88 
προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος. 
 



     Παράδειγµα 1: Στα κτίρια µε χρήση καταστηµάτων, η υποβίβαση του δείκτη πυραντίστασης 
επιβάλλει την εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, επειδή ρητά 
αναφέρεται στον Πίνακα Ε.2 του ειδικού άρθρου (άρθρο 9).  
     Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
   
     Παράδειγµα 2: Στα κτίρια µε χρήση εκπαιδευτηρίων, η υποβίβαση του δείκτη πυραντίστασης 
δεν επιβάλλει την εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, επειδή δεν 
αναφέρεται στο ειδικό άρθρο (άρθρο 7). 
     Συνεπώς σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, µε 
κοινοποίηση της υποβίβασης του δείκτη πυραντίστασης στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
 
     Παράδειγµα 3: Στα κτίρια µε χρήση αποθηκών, οι οποίες φέρουν µεταλλικά φέροντα δοµικά 
στοιχεία, µε υποβάθµιση του δείκτη πυραντίστασης ή χωρίς επικάλυψη των φερόντων δοµικών 
µεταλλικών στοιχείων µε τις εγκεκριµένες πυράντοχες βαφές, επιβάλλεται η εγκατάσταση  
συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, επειδή  αναφέρεται στο άρθρο 11. 
     Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
 
  δ.- Υπέρβαση του µήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής 
 
   Όταν υπάρχει υπέρβαση του µήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, χωρίς όµως να 
έχει εγκατασταθεί, κατά περίπτωση, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος ή αυτόµατο 
σύστηµα πυρανίχνευσης, και από το ειδικό άρθρο του Π.∆. 71/88 προβλέπεται η εγκατάσταση 
τέτοιου µέσου ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
     Παράδειγµα 1: Στα κτίρια µε χρήση κατοικιών µε µία κατακόρυφη όδευση διαφυγής, η 
υπέρβαση  του µήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής των 25m, επιβάλλει την 
εγκατάσταση  αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης, επειδή ρητά αναφέρεται στην παράγρ. 
2.1.3. (ii) του  ειδικού άρθρου (άρθρο 5).  
    Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
  
    Παράδειγµα 2: Στα κτίρια µε χρήση εκπαιδευτηρίων, όταν υπάρχουν δύο οδεύσεις διαφυγής - 
τελικές έξοδοι, το µήκος της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής των 40m, δεν αυξάνεται µε την 
εγκατάσταση  αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης ή αυτόµατου συστήµατος καταιονισµού 
ύδατος, επειδή δεν αναφέρεται ρητά στην παράγρ. 2.1.3.  του  ειδικού άρθρου (άρθρο 7).  
   Συνεπώς σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, µε 
κοινοποίηση της υπέρβασης του µήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής στην αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
 
   ε.- Ύψος κτιρίου 
 
     Σύµφωνα µε την παράγρ. 3.1 του άρθρου 3, στα πολυώροφα κτίρια ύψους µεγαλύτερου των 
20m, τα κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία, δηλαδή οι πλάκες, κολόνες και δοκοί, θα πρέπει να 
έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min. 



     Κατά συνέπεια, όταν αναφέρεται στην εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας ότι τα 
παραπάνω κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία έχουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 
120min, επηρεάζονται τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, όταν στο ειδικό άρθρο 
ρητά αναφέρεται η εγκατάσταση  αυτόµατου συστήµατος καταιονισµού ύδατος. 
 
      Παράδειγµα 1: Στα κτίρια µε χρήση καταστηµάτων, ύψους µεγαλύτερου των 20m,  τα κρίσιµα 
φέροντα δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min. Όταν τα 
κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 120min, 
επηρεάζονται τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή επιβάλλεται η  
εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, από τον Πίνακα Ε.2 του άρθρου  9.  
     Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί 
προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 
   
     Παράδειγµα 2: Στα κτίρια µε χρήση εκπαιδευτηρίων, ύψους µεγαλύτερου των 20m,  τα 
κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min. 
Όταν τα κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 
120min, δεν επηρεάζονται τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή δεν 
επιβάλλεται η  εγκατάσταση  συστήµατος αυτόµατου καταιονισµού ύδατος, λόγω του άρθρου 7.  
    Συνεπώς σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, µε 
κοινοποίηση της υποβάθµισης του δείκτη πυραντίστασης των κρίσιµων φερόντων δοµικών 
στοιχείων στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
     
9.-  Στην περίπτωση, που από την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και το     
Π.∆. 71/88 προβλέπονται κλιµακοστάσιο πυροσβεστών ή / και ανελκυστήρας πυροσβεστών και 
κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου διαπιστωθεί ότι αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί, δεν θα 
ανακαλείται το ισχύον πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι ανωτέρω 
παραλείψεις θα κοινοποιούνται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, επειδή συνιστούν µέτρα 
παθητικής πυροπροστασίας τα οποία δεν επηρεάζουν τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.  
 
       Οµοίως, για παραλείψεις µέτρων παθητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και το Π.∆. 71/88, οι οποίες δεν επηρεάζουν τα 
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αντίθετη φορά ανοίγµατος των τελικών εξόδων ή 
εξόδων κινδύνου από την προβλεπόµενη, µικρότερος αριθµός απαιτούµενων τελικών εξόδων, 
µικρότερος αριθµός απαιτούµενων κλιµακοστασίων – οδεύσεων διαφυγής κ.α., δεν θα 
ανακαλείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι παραπάνω παραλείψεις θα 
κοινοποιούνται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.   
 
 
10.- Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στο Π.∆. 71/88 τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 
 
   α.- Υπεύθυνη ∆ήλωση του εγκαταστάτη – µηχανικού, ότι τα µέσα πυροπροστασίας της 
επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε  τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριµένης 
µελέτης πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία πυροπροστασίας και 
λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα 3. 
 
   β.- Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη - εκµεταλλευτή, ότι τα µέσα πυροπροστασίας της 
επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας και την 
ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12/2007 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη, όπως αναφέρεται στο  Παράρτηµα 4. 



 
  γ.- Λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα αναφερόµενα στην παράγρ. 6γ της παρούσας. 
 
    Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται σύνταξη µελέτης (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας ή / και δεν απαιτούνται µόνιµα µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας, θα 
υποβάλλεται µόνο η Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη – εκµεταλλευτή της επιχείρησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παραγρ. 6γ της παρούσας.  
 
11.- Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας που θα εκδίδεται θα έχει τη µορφή που 
περιγράφεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5 και θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο ή 
θα παραλαµβάνεται, µε το υπόδειγµα αποστολής πιστοποιητικού (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας που περιγράφεται στο Παράρτηµα 6. 
 
12.- Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις των 
κατηγοριών (α) έως (ζ) της παραγρ. 2 της παρούσας, κατά τη λήξη τους θα ανανεώνονται µε τη 
διαδικασία της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης.    
   
13.- Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, 
σε καθηµερινή βάση, µέσω των επιτροπών εκτάκτων ελέγχων, τα δε αποτελέσµατα θα 
καταγράφονται στο Βιβλίο Εκτάκτων Ελέγχων επιχειρήσεων για τις οποίες χορηγούνται 
πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ της 
5445 Φ.701.1/14-2-2003 ∆/γής Α.Π.Σ. (Εγκύκλιος 10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
57760 Φ.701.5/1-11-2007 ∆/γή Α.Π.Σ., τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποστέλλονται στη 
∆/νση Προληπτικής Πυροπροστασίας. 
      Αναλυτικότερα, η διαδικασία διενέργειας έκτακτων ελέγχων από τα εντεταλµένα όργανα των 
Υπηρεσιών σας σε επιχειρήσεις που εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη 
διενέργεια αυτοψίας, θα καθορισθεί λεπτοµερώς µε νεότερη Εγκύκλιο ∆ιαταγή µας. 
 
14.- Επιπρόσθετα, σας επισηµαίνουµε ότι κατά τη διενέργεια των έκτακτων ελέγχων, όταν 
διαπιστωθούν µικρές παραλείψεις οι οποίες µπορούν να αποκατασταθούν άµεσα, θα χορηγείται 
προθεσµία µέχρι δέκα (10) ηµέρες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 
13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, ενώ για σηµαντικές παραλείψεις όπως η µη εγκατάσταση 
µόνιµων µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, θα εφαρµόζονται για τους παραβάτες οι 
κυρώσεις του άρθρου 4, δηλαδή  ανάκληση του ισχύοντος πιστοποιητικού (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας, άσκηση ποινικής δίωξης σύµφωνα µε το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα 
κατά του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης και διαβίβαση στην οικεία εισαγγελία 
αντίγραφο των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων του Ν.1599/1986 του µελετητή ή επιβλέποντος 
µηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης µε συνηµµένο Πρακτικό της 
Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων, προκειµένου να ασκηθεί ποινική δίωξη µε το άρθρο 22 του Ν. 
1599/1896 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». 
 
15.- Τέλος, σας αποστέλλουµε σε φωτ/φο την υπ΄αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική ∆ιάταξη και 
παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της. 
 

     Ο Αρχηγός 
 
 

Αθανάσιος Κοντοκώστας 
Αντιστράτηγος Π.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών          

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1.- Το σύστηµα τοπικής εφαρµογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί 
καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόµενες εγχάρακτες σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
υφισταµένη νοµοθεσία, ανάλογα µε το έτος κατασκευής του δοχείου. 
 
2.-  Τα παρακάτω µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : 
 
α) Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 
β) Αυτόµατο Σύστηµα Ανίχνευσης - ∆ιακοπής Εκρηκτικών Αερίων  
γ) Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς 
δ) Αυτόµατο Σύστηµα Καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER) 
ε) Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης µε κατασβεστικό αέριο CO2, FM-200 (FE-227), 
ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α. 
στ) Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο   
η) Σταθµοί Εργαλείων  
θ) Φωτισµός Ασφαλείας 
ι) Σήµανση οδεύσεων διαφυγής 
ια) Μεγαφωνικό σύστηµα 
 



τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριµένης µελέτης 
ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32)  και λειτουργούν καλώς. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ.Μηχανικός 
 
 
 

                                                                                                                                                                               (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.” 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Τα παρακάτω µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας : 
 
α) Σύστηµα τοπικής εφαρµογής 
β) Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 
γ) Αυτόµατο Σύστηµα Ανίχνευσης - ∆ιακοπής Εκρηκτικών Αερίων  
δ) Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς 
ε) Αυτόµατο Σύστηµα Καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER) 
στ) Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης µε κατασβεστικό αέριο CO2, FM-200 (FE-227),  
     ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α 
ζ) Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο   
θ) Σταθµοί Εργαλείων  
ι) Φωτισµός Ασφαλείας 
ια) Σήµανση οδεύσεων διαφυγής 
ιβ) Μεγαφωνικό σύστηµα 
ιγ) Πυροσβεστήρες 
 
 



τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας και το Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) και θα συντηρούνται σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
12/2007 Πυροσβεστική ∆ιάταξη. 
 
 

 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

                                                                                                                                                                        Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

                                                                                                                                                                        (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.” 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών          

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1.- Το σύστηµα τοπικής εφαρµογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί 
καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόµενες εγχάρακτες σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
υφισταµένη νοµοθεσία, ανάλογα µε το έτος κατασκευής του δοχείου. 
 
2.-  Τα παρακάτω µέσα πυροπροστασίας : 
 
α) Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 
β) Αυτόµατο Σύστηµα Ανίχνευσης - ∆ιακοπής Εκρηκτικών Αερίων  
γ) Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς 
δ) Αυτόµατο Σύστηµα Καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER) 
ε) Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης µε κατασβεστικό αέριο CO2, FM-200 (FE-227), 
ARGONITE,  ΙNERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α 
στ) Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο   
η) Σταθµοί Εργαλείων  
θ) Φωτισµός Ασφαλείας 
ι) Σήµανση οδεύσεων διαφυγής 
ια) Μεγαφωνικό σύστηµα 



 
τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριµένης µελέτης 
πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν 
καλώς. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ.Μηχανικός 
 
 
 

                                                                                                                                                                               (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.” 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Τα παρακάτω µέσα πυροπροστασίας : 
 
α) Σύστηµα τοπικής εφαρµογής 
β) Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 
γ) Αυτόµατο Σύστηµα Ανίχνευσης - ∆ιακοπής Εκρηκτικών Αερίων  
δ) Χειροκίνητο Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαγιάς 
ε) Αυτόµατο Σύστηµα Καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER) 
στ) Αυτόµατο Σύστηµα Ολικής Κατάκλυσης µε κατασβεστικό αέριο CO2, FM-200 (FE-227),  
     ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α 
ζ) Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο   
θ) Σταθµοί Εργαλείων  
ι) Φωτισµός Ασφαλείας 
ια) Σήµανση οδεύσεων διαφυγής 
ιβ) Μεγαφωνικό σύστηµα 
ιγ) Πυροσβεστήρες 
 
 



τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας και την 
ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική ∆ιάταξη. 
 
 

 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

                                                                                                                                                                        Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

                                                                                                                                                                        (Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.” 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Περιστέρι 14-08-2008                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ 
Β΄ Γραφείο Πυρασφάλειας      
Λάρνακος 18 
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι                                                      
Τηλ: 210-5790106, 210-5790206 
Fax: 210-5717406 
Αριθµ. Πρωτ.  2222 Φ.701.24/ 1234       
Χ.Π.Ε          
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι   όπως προκύπτει   από   το  φάκελο   που   
τηρείται  στην Υπηρεσία µας µε α.α.ε  2222/Φ.701.24/1234, η επιχείρηση µε τα παρακάτω 
στοιχεία :   
 
Επωνυµία επιχείρησης: «Το Αιγαίο» 
Χρήση επιχείρησης: Αίθουσα συγκέντρωσης κοινού - Ψησταριά 
Ιδιοκτησία επιχείρησης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
 
επί της οδού  Θηβών 139, στο ∆ήµο Περιστερίου, του Νοµού Αττικής, 
 
έλαβε όλα τα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης (ΦΕΚ τ. Β’ 1506/ 30-07-2008),  για τον έλεγχο εφαρµογής των µέτρων και µέσων, της  
υπ’ αριθ.  1234 εγκεκριµένης µελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας. 
 
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει µέχρι 14-08-2013. 
 
για τους παρακάτω χώρους :  
 
 Όροφος                       /  Χρήση                          /   Περιγραφή  
 
1.- Υπόγειο            Αποθηκευτικός χώρος 
2.- Ισόγειο              Κεντρική εγκατάσταση 
3.- Πατάρι              Κεντρική εγκατάσταση 
 
∆ύο (2) µήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού  θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την 
ανανέωσή του. 
                                                                                       Με Εντολή ∆ιοικητού 
                                                                             Ο Προϊστάµενος Πυρασφαλείας 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
                
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Περιστέρι 14-08-2008                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ 
Β΄ Γραφείο Πυρασφάλειας      
Λάρνακος 18 
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι                                                      
Τηλ: 210-5790106, 210-5790206 
Fax: 210-5717406 
Αριθµ. Πρωτ.  2222 Φ.701.24/ 1234       
Χ.Π.Ε          
 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή  πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». 
 
ΣΧΕΤ: Η από  1-8-2008 αίτηση σας. 

 
1. Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας αποστέλλουµε πιστοποιητικό (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόµιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
(ΦΕΚ τ. Β’ 1506)  ότι η επιχείρηση έλαβε όλα τα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας. 

 
2. Eπίσης, σας  γνωρίζουµε ότι η Πυροσβεστική Αρχή θα ενεργεί έκτακτους ελέγχους προς 

διαπίστωση της εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των µέσων (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας της επιχείρησης σας και της ετοιµότητας του προσωπικού, για την 
αντιµετώπιση έναρξης πυρκαγιάς και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις θα 
κινείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. 

 
3. ∆ύο (2) µήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για 

την ανανέωσή του. 
 
       Εντολή ∆ιοικητού  
      Ο Προιστάµενος Πυρασφαλείας 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή  σας,  παρακαλούµε να έχετε µαζί σας το παρόν 
έγγραφο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.Υ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 

∆.Υ.                                                                                       Περιστέρι 23-8-2008  
 

Ο 
                               Ανθυποπυραγός (          )  

 
Προς 

 Τη ∆ιοίκησή του 
Ενταύθα 

 
 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής)  
               πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία» 
ΣΧΕΤ:  3333 Φ.701.24/ 1234 / 21-8-2008 ∆ιαταγή 10ου  Πυρ/κού Σταθµού Αθηνών      
 
1.- Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής, σας αναφέρω ότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) µε αριθµό µελέτης 1234 (Χ.Π.Ε. 2345), µε την Επωνυµία 
«Το Αιγαίο», εκµετάλλευσης κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 
139, στο ∆ήµο Περιστερίου, του Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 της 
υπ΄αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
2.- Ο ιδιοκτήτης – εκµεταλλευτής της επιχείρησης  (κτιρίου, εγκατάστασης) απαιτείται να 
προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α.- ……………………………………………………………………………………………………………... 
β.-…….………………………………………………………………………………………………………... 
γ.-.……………………………………………………………………………………………………………... 
δ.- ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
3.- Ο εγκαταστάτης – επιβλέπων µηχανικός της επιχείρησης  (κτιρίου, εγκατάστασης) απαιτείται να 
προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α.- ……………………………………………………………………………………………………………... 
β.-…….………………………………………………………………………………………………………... 
γ.-.……………………………………………………………………………………………………………... 
δ.- ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
3.- Εισηγούµαι τη µη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. 
 
4.- Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

                                  Ο Ενεργήσας τον έλεγχο 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.Υ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 
∆.Υ.                                                                                       Περιστέρι 23-8-2008  

 
Ο 

                                Ανθυποπυραγός (        )  
 

Προς 
 Τη ∆ιοίκησή του 

Ενταύθα 
 
 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής)  
               πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία» 
ΣΧΕΤ:  3333 Φ.701.24/ 1234 / 21-8-2008 ∆ιαταγή 10ου  Πυρ/κού Σταθµού       
 
1.- Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής, σας αναφέρω ότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) µε αριθµό µελέτης 1234 (Χ.Π.Ε. 2345), µε την επωνυµία 
«Το Αιγαίο», εκµετάλλευσης κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 
139, στο ∆ήµο Περιστερίου, του Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 της 
υπ΄αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
2.- Εισηγούµαι τη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. 
 
3.- Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

                                  Ο Ενεργήσας τον έλεγχο 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Περιστέρι 14-08-2008                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ 
Β΄ Γραφείο Πυρασφάλειας      
Λάρνακος 18 
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι                                                      
Τηλ: 210-5790106, 210-5790206 
Fax: 210-5717406 
Αριθµ. Πρωτ.  4444 Φ.701.22/ 3456       
Χ.Π.Ε          
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Πιστοποιείται, ύστερα από την αίτηση του ………………, και τα στοιχεία του  φακέλου που   
τηρείται  στην Υπηρεσία µας µε α.α.ε  2222/Φ.701.24/1234, η επιχείρηση (κτίριο, εγκατάσταση) 
µε τα παρακάτω στοιχεία:   
 
Επωνυµία επιχείρησης: «Το Αιγαίο» 
Χρήση επιχείρησης: Αίθουσα συγκέντρωσης κοινού - Ψησταριά 
Ιδιοκτησία επιχείρησης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος 
επί της οδού Θηβών 139, στο ∆ήµο Περιστερίου, του Νοµού Αττικής, 
 
εξασφαλίζει ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς µε τα 
υπάρχοντα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ διαπιστώνονται οι παρακάτω 
παραλείψεις από την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα µέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας: 
 
1.- Τα κλιµακοστάσια του κτιρίου δεν είναι πυροπροστατευµένα.  
2.- ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης      
(ΦΕΚ τ. Β΄1506/ 30-07-2008),  χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας για την υλοποίηση των παραπάνω αποκλίσεων από την εγκεκριµένη µελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
Το παρόν προσωρινό πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) µήνες µέχρι την 14-01-2009 
 
για τους παρακάτω χώρους:  
 
 Όροφος                       /  Χρήση                          /   Περιγραφή  
1.- Υπόγειο            Αποθηκευτικός χώρος 
2.- Ισόγειο              Κεντρική εγκατάσταση 
3.- Πατάρι              Κεντρική εγκατάσταση               
                                                                                      Με Εντολή ∆ιοικητού                                
                                                                            Ο προϊστάµενος Πυρασφαλείας 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Περιστέρι 14-08-2008                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ 
Β΄ Γραφείο Πυρασφάλειας      
Λάρνακος 18 
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι                                                      
Τηλ: 210-5790106, 210-5790206 
Fax: 210-5717406 
Αριθµ. Πρωτ.  4444 Φ.701.24/ 3456       
Χ.Π.Ε          
 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή  προσωρινού πιστοποιητικού  ενεργητικής πυροπροστασίας». 
 
ΣΧΕΤ: Η από 1-8-2008 αίτηση σας. 

 
1. Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας αποστέλλουµε προσωρινό πιστοποιητικό 

ενεργητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 
13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ τ. Β’ 1506). 

 
2. Επισηµαίνουµε ότι εάν µέχρι την παραπάνω προθεσµία δεν υλοποιηθούν οι παραλείψεις 

που αναφέρονται στο προσωρινό πιστοποιητικό, θα επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 4 
της 13/2008 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης. 

 
 
       Εντολή ∆ιοικητού  
      Ο Προιστάµενος Πυρασφαλείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΕΚ 1506 Β/30-7-2008: Καθορισµός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια. 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). 

β. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών 
∆ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος».  

γ. Του άρθρου 62 της υπ’ αριθµ. 3021/1986 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 847) 
«Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείµενες 
διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα». 

δ. Του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» 

ε. Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β΄ 100) «Περί λήψεως βασικών µέτρων 
πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήµατα» 

στ. Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών µέτρων 
πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β΄457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) 
και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 959). 

ζ. Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε 
αποθήκες». 

η. Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε 
εµπορικά καταστήµατα και κατάργηση των υπ’ αριθµ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 
Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων». 

θ. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί 
όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως 
εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων» 

ι. Την Εγκύκλιο ∆ιαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί 
υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας». 

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών 
πράξεων στις πάσης φύσης επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, κατ’ εφαρµογή Εγκυκλίων 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 



4. Καθορίζουµε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις διάφορες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1 

∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας 

1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που από 
άποψη πυρασφαλείας εµπίπτουν στις διατάξεις: 

(i) Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β΄ 100) «Περί λήψεως βασικών µέτρων 
πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήµατα» 

(ii) Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών µέτρων 
πυροπροστασίας εις αι-θούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β΄457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) 
και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 959). 

(iii) Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε 
αποθήκες». 

(iv) Της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) «Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε 
εµπορικά καταστήµατα και κατάργηση των υπ’ αριθµ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 
Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων». 

(v) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθµών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) 
«Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και 
εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων» 

(vi) Της Εγκυκλίου ∆ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 
«Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας». 

χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, µε την προσκόµιση: 

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), από το µελετητή ή επιβλέποντα µηχανικό, 
που έχει αυτό το δικαίωµα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα 
µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριµένη µελέτη 
πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νοµοθεσία πυροπροστασίας και 

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης 
µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται, από την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά 
περίπτωση, νοµοθεσία πυροπροστασίας. 

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, 
νοµοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται µε τις προαναφερόµενες Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις. 

2.  Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που 
εµπίπτουν από άποψη πυρασφαλείας στο π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισµός 
πυροπροστασίας κτιρίων» χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, µε την προσκόµιση: 



(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από το µελετητή ή επιβλέποντα µηχανικό, που έχει 
αυτό το δικαίωµα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα µέτρα και 
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριµένη χρήση και 

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης 
µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα µέτρα και µέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 
και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριµένη χρήση. 

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, 
νοµοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται µε τις προαναφερόµενες Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

(δ). Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε κτίρια που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που για 
συγκεκριµένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες 
ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας – 
ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. δ ΜΕ ΤΗΝ 13Α/10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ-141 Β/12-2-2010)  [Τέλος 
Τροποποίησης] 

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που χορηγεί σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις η Πυροσβεστική Αρχή είναι αυτή που καθορίζεται από άλλες ισχύουσες, σχετικές 
µε την περίπτωση, διατάξεις. 

4. Η διαδικασία των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου ως προς τη χορήγηση 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
χρησιµοποιούν υγρά ή αέρια καύσιµα για τις λειτουργικές τους ανάγκες. 

Άρθρο 2  

Έκτακτοι έλεγχοι  

1. Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν, σε καθηµερινή βάση, µε 
τα εντεταλµένα τους όργανα δειγµατοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις που 
εµπίπτουν στην παρούσα, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα 
και µέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριµένη µελέτη και την ισχύουσα 
νοµοθεσία πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που 
προβλέπεται από την υπ’ αριθµ. 12/2007 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β΄ 545). 

2.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν µικρές παραλείψεις από τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη 
µελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας, η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
χορηγεί προθεσµία µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στον ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της 
επιχείρησης προκειµένου να συµµορφωθεί και σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου 
έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας. 

3.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις ή ελλείψεις στα µόνιµα συστήµατα 
ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση µε τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη και την 
ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας, η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις 
κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας. 



[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 3 

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

α. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του Π.∆. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από 
την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειµένου να συµµορφωθούν σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς 
έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ηµιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών 
αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαµβανοµένων στην εγκεκριµένη 
µελέτη, µέτρων και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. 

β. Επιχειρήσεις στις οποίες ήδη έχει χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωµα της εκ νέου χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού 
ενεργητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13Α/10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ-141 Β/12-2-10)  [Τέλος 
Τροποποίησης] 

Άρθρο 4  

Κυρώσεις 

1.  Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη µη τήρηση των 
προβλεποµένων µέτρων και µέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας γνωστο-
ποιώντας άµεσα την ενέργειά της στην αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας 
της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρµόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης 
ποινικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του 
ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης. 

2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει µε έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο 
των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων του ν. 1599/1986 του µελετητή ή επιβλέποντος µηχανικού, καθώς 
και του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της επιχείρησης µε συνηµµένο το Πρακτικό της Επιτροπής 
εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειµένου να 
ασκηθεί ποινική δίωξη σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης 
δήλωσης». 

Άρθρο 5  

Καταργούµενες διατάξεις  

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται 
στις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 6  

Έναρξη ισχύος  



Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει 
από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 

Εγκρίθηκε 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 


