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ΘΕΜΑ: «Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων-Δημοσίευση Ν.3878/2010» 
 
ΣΧΕΤ.: (α) Ν.3878/2010 (Α΄ 161) «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού» 

(β) Ν.3766/2009 (Α΄ 102) «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» 
(γ) 19616 Φ.701.2/27-04-2010 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ. 

«Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
σε τουριστικά καταλύματα» 

 
 
 
 
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 25 του (α) σχετικού Νόμου, ορίζεται νέα προθεσμία δύο (2) 

μηνών από την δημοσίευση του (20-09-2010) για την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του (β) σχετικού, ήτοι μέχρι 20-11-2010. Στην αιτιολογική έκθεση του 
νόμου αναφέρεται ότι «πολλοί από τους επιχειρηματίες ενώ υπέβαλλαν εμπρόθεσμα τις 
σχετικές αιτήσεις για τη νομιμοποίηση των καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατό να υποβάλλουν 
και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά». 

 
2. Ύστερα από τα παραπάνω και λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος παρακαλούμε να 

εξετάσετε κατά προτεραιότητα μελέτες που θα υποβληθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του 
Π.Δ. 71/1988 (Κανονισμό Πυροπροστασίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων) προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών πυροπροστασίας, εντός της 
τασσόμενης προθεσμίας μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2010.  

 
3. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τα 

ανωτέρω είναι η απόδειξη εκ μέρους του ενδιαφερόμενου ότι το τουριστικό κατάλυμα έχει ή 
πρόκειται να ενταχθεί στον (β) σχετικό Νόμο (πχ προσκόμιση σχετικού εγγράφου ΕΟΤ). 
Απλό φωτοτοαντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου θα ενσωματώνετε στο σχετικό φάκελο 
του τουριστικού καταλύματος. 
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4. Εξυπακούεται ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία (δηλαδή μετά τις 20-11-2010), δεν θα 
γίνονται αποδεκτές αιτήσεις, που θα επικαλούνται την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, 
περί υποβολής μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας 
Υφισταμένων Ξενοδοχείων και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού. Επίσης ως 
συμπέρασμα της ανωτέρω αιτιολογικής έκθεσης του (α) σχετικού, δεν θα γίνονται αποδεκτές 
νέες αιτήσεις υποβολής μελετών πυροπροστασίας και χορήγησης νέων σχετικών 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας, ακόμη και εντός της προθεσμίας, για τα τουριστικά 
καταλύματα που έχουν ήδη λειτουργικά τακτοποιηθεί με τις (β) και (γ) σχετικές αφού η νέα 
προθεσμία έχει δοθεί για όσους δεν κατέστη δυνατόν η υποβολή των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών όπως είναι μεταξύ άλλων το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο Α του άρθρου 1 του (β) σχετικού. Ευνόητο είναι ότι οι περιπτώσεις αλλαγής 
επωνυμίας ή ανανέωσης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας τουριστικών καταλυμάτων 
που έχουν λειτουργικά τακτοποιηθεί σύμφωνα με τους (α) και (β) σχετικούς νόμους, θα 
γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 
5. Η λειτουργική τακτοποίηση και η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) των 

τουριστικών καταλυμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που ανέκυψαν με την εφαρμογή 
του (β) σχετικού, τα κατά τόπους Γραφεία Πυρασφαλείας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
δύναται να αποδέχονται σχετική αίτηση ενδιαφερόμενου πέραν των καθοριζομένων στην 
παράγραφο 4 της παρούσης, εφόσον προκαλέσουν και λάβουν σχετικό έγγραφο από την 
οικεία Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ότι συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα δύναται να προβεί σε 
λειτουργική τακτοποίηση σύμφωνα με τους (α) ή/και (β) σχετικούς Νόμους. 

 
6. Από αναρτήσεως στο διαδίκτυο της παρούσης τροποποιείται η (γ) σχετική σε οτιδήποτε 

αντίκειται στα ανωτέρω διαλαμβανόμενα καθώς και στο μέρος που αφορά την προθεσμία 
εφαρμογής του (β) σχετικού Νόμου. 

 
7. Η παρούσα αποστέλλεται και με την Εγκύκλιο Διαταγή Νο 54 Α.Π.Σ._ 
 

 Με εντολή Αρχηγού 
Ο Διευθυντής   

 
 

Ιωάννης  Θ.Ζάχος 
Αντιπύραρχος 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Δνσεις Α.Π.Σ. 
 

 
 
s-υνημμένα: ø 
f-άκελοι Δνσης: Ετήσιος, Ξενοδοχεία 
e-file:327-2010.doc 
 

ΑΔΑ : 4ΙΚΔΙ-Ρ


		2010-10-04T15:17:45+0300
	Athens,Greece
	Officially issued document




