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β) 3681 Φ.701.2 / 05-10-2011 έγγραφο Π.Δ.Π.Υ. Αττικής
1. Σε συνέχεια της σύσκεψης που προκλήθηκε με την (β) σχετική κι έλαβε χώρα την 17-102011, στην αίθουσα συσκέψεων της Δ.Π.Υ. Αθηνών με τη συμμετοχή στελεχών των
Γραφείων Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Π.Υ. της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής και λαμβανομένων
υπόψη των καταγεγραμμένων ερωτημάτων που διατυπώθηκαν από περιφερειακές
Υπηρεσίες του Σώματος επί της (α) σχετικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Μόνιμα συστήματα που αναφέρονται σε μελέτες πυροπροστασίας και εγκρίθηκαν καθ’
υπέρβαση των απαιτουμένων κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 6707 Φ.701.2/04-02-2010
εγκυκλίου Α.Π.Σ. χωρίς να επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, δεν αποτελούν
κριτήριο χορήγησης ή ανανέωσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Εξαίρεση αποτελεί
το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης που εγκαθίσταται σύμφωνα με την
υπ’αριθ.38903 Φ.701.2/07-09-2010 εγκύκλιο Α.Π.Σ., για τη λειτουργία μηχανισμών
χρονοκαθυστέρησης σε τελικές εξόδους τραπεζικών καταστημάτων.
β) Η 5/1991 πυροσβεστική διάταξη (Β’387), τα αρθ. 9 & 12 της 6/1996 (Β’150) και της
8γ/2007 (Β’276) ρυθμίζουν θέματα χορήγησης, ανανέωσης και διάρκειας ισχύος
βεβαίωσης πυρασφάλειας (πιστοποιητικού πυροπροστασίας) προκειμένου να
προσκομιστεί σε αδειοδοτούσα αρχή στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας.
Συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας
όλων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις, ανεξάρτητα εάν
έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας που σε κάθε περίπτωση λειτουργούσας
εγκατάστασης, αδειοδοτούμενης ή μη, πρέπει να εφαρμόζεται.
γ) Στο πληροφοριακό έντυπο της παρ.1δ της (α) σχετικής, υποδεικνύεται το θεσμικό
πλαίσιο πυροπροστασίας και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Γραφείων
Πυρασφάλειας ο βαθμός εξατομίκευσης και επακριβής προσδιορισμός των μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας για κάθε περίπτωση. Για τις εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει
υποχρέωση έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και διαθέτουν εγκαταστάσεις υγραερίου
τροφοδοτούμενες από φιάλες, στο υπόψη πληροφοριακό έντυπο περιέχονται μεταξύ
άλλων οι απαιτήσεις και περιορισμοί-απαγορεύσεις του κεφ. 6 της Κ.Υ.Α. 31856/2003
(Β’ 1257) «Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην
βιομηχανιών-βιοτεχνιών)», επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη ρητή απαγόρευση,
αποθήκευσης και εγκατάστασης φιαλών υγραερίου σε υπόγειο εσωτερικό χώρο και την
εγκατάσταση σε υπέργειους εσωτερικούς χώρους που επικοινωνούν απ’ ευθείας με
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υπόγειους χώρους εκτός εάν οι δύο χώροι διαχωρίζονται κατάλληλα με στεγανά
κουφώματα.
δ) Σε περίπτωση εγκατάστασης που στεγάζεται σε υφιστάμενο κτίριο και δεν υποχρεούται
σε σύνταξη και έγκριση μελέτης πυροπροστασίας, αλλά αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η
πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των πυροσβεστικών διατάξεων, ο υπεύθυνος
δύναται να αιτηθεί την έγκριση αποκλίσεων, οι οποίες θα αναγράφονται στο συνημμένο
επί της αίτησης έντυπο πληροφοριακών στοιχείων εγκατάστασης της παραγράφου 3
της παρούσας. Η διαδικασία εξέτασης αποκλίσεων θα γίνεται κατά τα ισχύοντα και
εφόσον η επιτροπή εγκρίνει τις αιτούμενες αποκλίσεις με ανάλογη αύξηση μέσων
πυροπροστασίας με την εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων τότε υποβάλλεται μελέτη
πυροπροστασίας που περιλαμβάνει και τις τεχνικές περιγραφές των μονίμων
συστημάτων και θα χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
2. Ειδικότερα τίθεται υπόψη σας:
α) Για όλες τις χρήσεις που υπάγονται στο ΠΔ 71/1988 (Α’32), εφόσον το τμήμα
ενεργητικής της μελέτης πυροπροστασίας περιλαμβάνει τοποθέτηση μόνο φορητών και
απλών μέσων, δεν εγκρίνεται το τμήμα αυτό στα πλαίσια έκδοσης άδειας οικοδομής.
Σε περίπτωση που η πολεοδομική αρχή διαβιβάζει τη μελέτη αυτή στην οικεία Π.Υ.
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, επιστρέφεται χωρίς να κρατείται στο αρχείο
καμία σειρά της μελέτης. Στα πλαίσια της άδειας λειτουργίας, εφόσον από ειδικές
διατάξεις απαιτείται ο εφοδιασμός της εγκατάστασης με πιστοποιητικό
πυροπροστασίας, τότε υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ., μελέτη ενεργητικής
πυροπροστασίας συνοδευόμενη με αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης παθητικής
πυροπροστασίας.
β) Για χώρο συνάθροισης κοινού (ΧΣΚ) με ΘΠ άνω των 50 ατόμων σε υφιστάμενο ή
νεόδμητο κτίριο, εγκρίνεται μελέτη πυροπροστασίας και χορηγείται πιστοποιητικό,
ανεξάρτητα εάν προβλέπεται η λήψη μόνο φορητών και απλών μέσων
πυροπροστασίας. Για ΧΣΚ σε υφιστάμενο κτίριο με θεωρητικό πληθυσμό (ΘΠ) έως 50
άτομα υποβάλλεται μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την 3/1981 πυροσβεστική
διάταξη, μόνο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινδύνων πυρκαγιάς όπως
καθορίζονται στην παρ.2α της (α) σχετικής. Για ΧΣΚ σε νεόδμητο κτίριο με ΘΠ έως 50
άτομα και ελλείψει νομοθετικού πλαισίου επιβολής μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης, σύμφωνα με την 7600/1960
εγκύκλιο Α.Π.Σ. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χορηγείται μόνο και εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινδύνων πυρκαγιάς όπως καθορίζονται στην παρ.2α της
(α) σχετικής. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση που αναλύεται στην
παρ.2γ της παρούσας. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση εναρμονίζεται με τις ειδικές
διατάξεις της Κ.Υ.Α.31710/29-06-1993 (Β΄500) «Καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου και των δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28 του
Ν.2130/1993», και της Υ.Α. αριθ. ΑΙβ/8577/1983 (Β΄526) «Υγειονομικός έλεγχος των
αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών».
γ) Ο υπολογισμός του ΘΠ σε ΧΣΚ είναι δυνατό να μην ταυτίζεται με τη δυναμικότητα
αυτού, διότι είναι διαφορετική η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι πυροσβεστικές από
τις όμοιες υγειονομικές διατάξεις βάσει των οποίων προσδιορίζεται η δυναμικότητα.
Συνεπώς το στοιχείο της δυναμικότητας δύναται να συνεκτιμηθεί με άλλες
παραμέτρους πυρασφάλειας για τη διαμόρφωση της τελικής άποψης εάν απαιτείται η
έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για συγκεκριμένο ΧΣΚ. Δεδομένου ότι η
Κ.Υ.Α. αναφέρεται σε θαμώνες παραπέμπει ευθέως στο μέγιστο αριθμό καθισμάτων
που μπορούν να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών που αντιστοιχεί στη
δυναμικότητα του καταστήματος. Συνεπώς εάν η δυναμικότητα είναι άνω των 50
θαμώνων και ο ΘΠ είναι έως 50 άτομα, κατ’ εξαίρεση των καθοριζόμενων στην παρ.2β
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της (α) σχετικής, υπερισχύει η απαίτηση της χορήγησης πιστοποιητικού που απορρέει
από την Κ.Υ.Α.31710/29-06-1993 (Β΄500) και την Υ.Α. αριθ. ΑΙβ/8577/1983 (Β΄526).
Ειδικότερα για τα κέντρα διασκέδασης και την διαδικασία αδειοδότησής τους, ισχύει η
υπ’αριθ. 4065 Φ.701.2/02-02-2010 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή
Α.Π.Σ.
δ) Μεμονωμένοι επικίνδυνοι χώροι ή χώροι υψηλού βαθμού κινδύνου, για τους οποίους
επιβάλλονται μόνιμα μέσα πυροπροστασίας, όταν η απαίτηση επιβολής μόνιμων
μέσων σε αυτούς απορρέει από κύρια χρήση εγκατάστασης που εξυπηρετούν
αποκλειστικά και για την οποία ζητείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας, τότε και μόνο
αποτελούν κριτήριο επικινδυνότητας για χορήγηση του πιστοποιητικού. Γενικά, οι
χώροι υποσταθμών Δ.Ε.Η. εντός κτιρίων αποτελούν μεμονωμένους επικίνδυνους
χώρους, που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις του Π.Δ.
71/1988 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα και στην παρ. 11.4 της 39112
Φ.701.2/12-10-1998 εγκυκλίου Α.Π.Σ. «Κωδικοποίηση ερμηνευτικών-διευκρινιστικών
διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88». Δεν θεωρούνται δευτερεύουσα χρήση
υποβοηθητική, της κύριας χρήσης του κτιρίου και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν σε
κατηγορία χρήσης των ειδικών διατάξεων του (γ) σχετικού, όταν ο υποσταθμός δεν
εξυπηρετεί αποκλειστικά το κτίριο. Εφόσον πρόκειται για χώρο εγκατάστασης
υποσταθμού που εξυπηρετεί ειδική χρήση του κτιρίου (π.χ. κατάστημα), τότε στο χώρο
αυτό, πέραν των γενικών προδιαγραφών του, επιβάλλονται και τυχόν απαιτήσεις που
απορρέουν από τις ειδικές διατάξεις κατηγορίας της χρήσης του κτιρίου που
εξυπηρετεί.
ε) Κατά την παραπάνω ανάλυση, σε κτίριο ή τμήμα κτιρίου συγκεκριμένης χρήσης, όπου
επιβάλλονται μόνιμα μέσα πυροπροστασίας, τμήμα αυτών για το οποίο ζητείται
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, θεωρείται ότι καλύπτεται με μόνιμα μέσα, αφού το
συγκεκριμένο τμήμα αποτέλεσε, συνεκτιμούμενο και προσμετρούμενο, στοιχείο στην
απαίτηση επιβολής μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας. Τα παραπάνω
προκύπτουν από τον έλεγχο στοιχείων της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας που
τηρείται στο αρχείο του οικείου Γραφείου Πυρασφάλειας.
στ)Αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 6/1996 πυροσβεστικής διάταξης και του
άρθρου 11 του ΠΔ 71/1988, κριτήριο από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς αποτελεί μεταξύ
άλλων, το πυροθερμικό φορτίο των αποθηκευμένων υλικών. Η μέση πυκνότητα του
πυροθερμικού φορτίου αποθήκης, προκειμένου να ενταχθεί σε κατηγορία κινδύνου,
προκύπτει από τα παρεχόμενα στοιχεία υπομνήματος συνημμένου επί της αίτησης και
υπολογίζεται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της
6/1996 της πυροσβεστικής διάταξης και την παράγραφο 11.3 της 39112 Φ.701.2/1210-1998 εγκυκλίου Α.Π.Σ. Ειδικότερα, σε αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της
6/1996 πυροσβεστικής διάταξης, κατηγορίας Ζο ανεξαρτήτως επιφανείας και
κατηγορίας Ζ1<200 τμ, δεν απαιτείται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας διότι δεν
επιβάλλονται μόνιμα και ημιμόνιμα μέσα πυροπροστασίας. Η αντιμετώπιση στην (α)
σχετική των αποθηκών κατηγορίας Ζ1, δεδομένου του μικρού βαθμού κινδύνου
πυρκαγιάς, έγινε και για λόγους αντιστοιχίας με το άρθρο 11 του ΠΔ 71/1988. Για τις
υπαίθριες ή ημιυπαίθριες αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 6/1996
πυροσβεστικής διάταξης (πχ χώροι φύλαξης σκαφών αναψυχής, τελωνειακοί χώροι
κ.α.), δεν εγκρίνεται μελέτη πυροπροστασίας, όταν επιβάλλεται η λήψη μόνο φορητών
και απλών μέσων πυροπροστασίας.
3. Για τη διαμόρφωση άποψης από τη διοίκηση και τη λήψη απόφασης ως προς την
υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή για την εξέταση αιτούμενων
αποκλίσεων σύμφωνα με την παρ.1δ της παρούσας, υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης,
έντυπο με τα στοιχεία της εγκατάστασης, ως το συνημμένο Παράρτημα. Το υπόψη έντυπο
υπογράφεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, δύναται το
παραπάνω έντυπο να συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο και να διαβιβάζεται στο οικείο
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4.

5.

6.

7.

Γραφείο Πυρασφάλειας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής. Επιπρόσθετα, δύναται να
προσκομιστεί από τον υπεύθυνο κάτοψη των χώρων της εγκατάστασης, εφόσον υπάρχει.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας όπως καθορίστηκαν με την
(α) σχετική, δεν αφορούν ξενοδοχειακά καταλύματα, βιομηχανίες-βιοτεχνίες, πρατήρια
υγρών καυσίμων, συνεργεία και σταθμοί αυτοκινήτων ή άλλες εγκαταστάσεις που διέπονται
από ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο.
Για τις χρήσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ΠΔ 71/1988
(Α’32) ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1.2 των γενικών διατάξεων, τα κτίρια
ταξινομούνται ανάλογα με τη χρήση τους σε εννέα (9) κατηγορίες. Ο χαρακτηρισμός της
κατηγορίας αναφέρεται σε όλο το κτίριο ή σε ένα τμήμα ή σε πυροδιαμέρισμα και αφορά
την κύρια χρήση αυτών. Στην περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού
είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μιας χρήσης για την
εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί
συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί. Κτίριο που έχει περισσότερες της μιας (κύριας)
χρήσης χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης και κάθε τμήμα του εξετάζεται χωριστά ανάλογα
τη χρήση του. Δευτερεύουσα χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο, εξετάζεται χωριστά αν
πρόκειται για κατοικία ή αν καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του ¼ της συνολικής
επιφάνειας του κτιρίου (νοείται ή και τμήματος αυτού ή και πυροδιαμερίσματος που
αφορούν κύρια χρήση). Συνεπώς το ¼ δεν αφορά καθ’ αυτού τη συνολική επιφάνεια του
κτιρίου, αλλά την επιφάνεια που καταλαμβάνει χρήση δευτερεύουσα ή βοηθητική της κύριας
χρήσης, που είναι απαραίτητο να συνυπάρχει για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού
είτε όλου του κτιρίου εφόσον είναι αμιγούς χρήσης είτε τμήματος αυτού, εφόσον το κτίριο
έχει μικτή χρήση (περισσότερες της μιας κύριες χρήσεις). Κάθε κτίριο ή δομικό έργο
χαρακτηρίζεται από τη χρήση του. Γενικά, σε συγκρότημα κτιρίων, κάθε κτίριο
χαρακτηρίζεται από τη χρήση του, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, ακόμα κι αν συνδέονται
μεταξύ τους με γέφυρα ή με διάδρομο υπέργειο ή υπόγειο.
Η υπ’αριθ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01-11-2011 (Β’2496) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Εσωτερικών - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Πολιτισμού και
Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου», δεν επηρεάζει
τα καθοριζόμενα με την (α) σχετική.
Τέλος, ενόψει της γενικότερης αναμόρφωσης και ανασχεδιασμού του θεσμικού πλαισίου
πυροπροστασίας, επίκεινται ανάλογες τροποποιήσεις και κωδικοποίηση διατάξεων της
νομοθεσίας πυρασφάλειας, στην κατεύθυνση ενιαίας αντιμετώπισης των υφιστάμενων και
νεόδμητων κτιρίων με βασικό κριτήριο τη χρήση και την ασκούμενη δραστηριότητα στην
εγκατάσταση._
Ο Αρχηγός ΠΣ
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ

f-άκελοι Δνσης: Ετήσιος, ΠΔ 71/1988
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ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ

Συνημμένο στην υπ΄αριθ. 719 Φ.701.2 /13-01-2012 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δγή Α.Π.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης)

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αδειοδοτούσα αρχή ή φορέας που απαιτεί το
πιστοποιητικό πυροπροστασίας:

Ύπαρξη και είδος καυτών επιφανειών:

Χρήση-είδος υγραερίου, αριθμός
συνδεδεμένων φιαλών, χώρος
εγκατάστασης φιαλών:

Ημερομηνία υποβολής αίτησης για
έκδοση οικοδομικής άδειας στο κτίριο
ή έτος κατασκευής:
1 2
Δυναμικότητα καταστήματος ( ) ( ):
Αριθμός μητρώου αρχειοθέτησης
2
φακέλου πυροπροστασίας ( ):

Είδος και μέγιστη ποσότητα αποθηκευμένων
3
υλικών ( ):

ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αριθμός ορόφων κτιρίου
συμπεριλαμβανομένου του ισογείου)
Αριθμός υπόγειων ορόφων κτιρίου:
Στεγασμένη επιφάνεια ανά επίπεδο και
επιφάνεια υπαίθριων χώρων, που
καταλαμβάνει η επιχείρηση:

Ύπαρξη μεμονωμένων επικίνδυνων χώρων
ή χώρων υψηλού βαθμού κινδύνου
αποκλειστικής χρήσης της εγκατάστασης
(λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων,
μηχανοστάσιο, χώρος υποσταθμού ΔΕΗ
κ.α.):

Συνολική επιφάνεια:
Ωφέλιμη επιφάνεια που καταλαμβάνει η
1
επιχείρηση ανά επίπεδο ( ):
1

( ): Συμπληρώνεται μόνο για χώρο συνάθροισης
κοινού.
2

( ): Συμπληρώνεται εφόσον ο αριθμός είναι γνωστός.
3
( ): Συμπληρώνεται μόνο για ανεξάρτητες αποθήκες.

1

Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια ( ):
Απόσταση απομακρυσμένου σημείου
της εγκατάστασης από την πλησιέστερη
έξοδο κινδύνου:
Στοιχεία αιτούμενων αποκλίσεων:

Τα λοιπά πεδία συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

…………………….………………201..
Ο/Η δηλ……. υπευθύνως
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