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ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας»
ΣΧΕΤ.: α. Π.Δ 71/1988 (ΦΕΚ Α’32) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».
β. 39112 Φ. 701.2 /12.10.1998 «Κωδικοποίηση ερμηνευτικών-διευκρινιστικών
διαταγών επί του Π.Δ. 71/88».
γ. Η από 28-5-2002 επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ).
1. Ύστερα από την παραπάνω (γ) σχετική, με την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΕ μας μεταφέρει
παράπονα των Διπλωματούχων Μηχανικών για τις μεγάλες καθυστερήσεις που
παρατηρούνται κατά τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας στα Γραφεία Πυρασφάλειας
των Υπηρεσιών σας, κυρίως σε ό,τι αφορά την έγκριση μελετών ενεργητικής
πυροπροστασίας που διαβιβάζονται μέσω των Πολεοδομικών Γραφείων για την έκδοση
οικοδομικής άδειας κατ’εφαρμογή του Π.Δ. 71/1988, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των
πολιτών και την καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών και σε συνέχεια της παραγρ.
4.2 της (β) σχετικής, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αποκλειστικά
αρμόδια Αρχή για την έγκριση της μελέτης από άποψη παθητικής πυροπροστασίας είναι η
Πολεοδομία, η δε Πυροσβεστική Υπηρεσία εγκρίνει τη μελέτη μόνο από άποψη ενεργητικής
πυροπροστασίας.
β. Στο σχεδιασμό της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, εκτός των διατάξεων του Π.Δ.
71/1988, λαμβάνονται υπόψη από τους συντάκτες μηχανικούς και άλλα νομοθετήματα που
σχετίζονται με τη μελέτη και κατασκευή των κτιρίων (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός,
Κτιριοδομικός Κανονισμός, Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ.λπ.).
γ. Την ευθύνη για την ορθότητα της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας έχει ο συντάξας
μηχανικός και η Πολεοδομική Αρχή που έχει ελέγξει-θεωρήσει αυτή.
2. Ύστερα από τα παραπάνω, από λήψη της παρούσας και με σκοπό την αποσυμφόρηση των
Γραφείων Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών σας και την εξυπηρέτηση των πολιτών,
παρακαλούμε όπως:
*Οι μελέτες πυροπροστασίας που διαβιβάζονται μέσω Πολεοδομίας για την έκδοση
οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/88, να εξετάζονται κατά
προτεραιότητα από τις υπόλοιπες μελέτες που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες σας, προς
αποφυγή καθυστερήσεων στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
*Οι προαναφερόμενες μελέτες θα ελέγχονται-εγκρίνονται αποκλειστικά από άποψη
ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ από το σκέλος της μελέτης παθητικής θα ελέγχετε μόνο τα
στοιχεία που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν στα ενεργητικά μέτρα, δηλαδή το μέγιστο
εμβαδόν και τους δείκτες πυραντίστασης των πυροδιαμερισμάτων καθώς και το μήκος των
απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής. Τυχόν άλλη σημαντική παράλειψη που διαπιστώνεται

κατά την ανάγνωση της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας δύναται να επισημαίνεται στο
διαβιβαστικό έγγραφο προς την Πολεοδομία.
4. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.
5. Τέλος, στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
κοινοποιείται η παρούσα για ενημέρωση τους.
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