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ΘΕΜΑ: « Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

1.- Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β'  τ.  1506/30-7-2008  δημοσιεύτηκε η υπ'  αριθ.  13/2008 
Πυροσβεστική Διάταξη "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 
Δηλώσεων 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.Δ. 71/1988 "Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων"
β.- Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα

ξενοδοχειακά καταλύματα"
      γ.- Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις

αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού" 
δ.- Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες" 
ε-  Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά

καταστήματα" στ.- Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 
455/1976 "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων" 

       ζ- Εγκύκλιος Διαταγή 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 Διοίκηση του,  σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των Παραρτημάτων 7 και 7α.

6.-  Ειδικότερα,   για  τα  νέα   κτίρια  που   εμπίπτουν  στο  Π.Δ.  71/88  (ΦΕΚ  Α'  32)  τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

α.- Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη -  μηχανικού,  ότι τα μέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές 
της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας,  το Π.Δ.  71/88  (ΦΕΚ Α'  32)  και 
λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 1.

β.- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας 
της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 2.

γ.- Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως :
γ1. Πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών πυράντοχων θυρών
γ2. Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ. 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 Διαπίστευσης της χώρας του

γ3. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος της θύρας
γ4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης 

εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας Ι, II και III από την οικεία Πολεοδομική Αρχή
γ5. Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση 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.Δ. ή το δίκτυο 
καταιονισμού ύδατος 
 γ11. Υπεύθυνη Δήλωση 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 Διάταξης,  για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Π.Δ.  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.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   1      

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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':

0 - Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Όδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/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 - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
γ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
δ) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
ε) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO2, ΡΜ-200 (ΡΕ-227),
ARGONITE, ΙΝΕRGΕΝ 541, FΕ-13, ΡΕ-36, FΕ-25 κ.α.
στ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
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.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και λειτουργούν καλώς.

Ημερομηνία:      ...........20.......

Ο - Η Δηλ.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 ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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':

0 - Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εηΐ3ΐΙ):

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 - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
δ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
ε) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
στ) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CΟ2, ΡΜ-200 (ΡΕ-227),

ARGONITE, ΙΝΕRGEΝ 541, FΕ-13, ΡΕ-36, FΕ-25 κ.α
  ζ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
  η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο 
  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.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 
12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ημερομηνία:      ...........20..

Ο - Η Δηλ.

(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.


