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Αριθ. Πρωτ.: 47871 οικ. Φ.701.33
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίριαανάκληση/κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών
Α.Π.Σ.»
ΣΧΕΤ.: (α) Κ.Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ1257 τ.Β/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων
Υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)».
(β)887 Φ. 701.2 / 15-01-2003 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(γ) 51901 Φ.701.33 / 30-09-2003 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(δ)31375 Φ. 701.2 / 22-07-2004 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(ε) 23700 Φ. 701.33 / 25-05-2005 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(στ) 37304/ 701.33 / 03-08-2005 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(ζ) 22093 Φ.701.33 / 29-05-2006 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
(η) 28564 Φ.701.33 / 17-06-2010 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος δ/γη Α.Π.Σ.
1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α. Σύμφωνα με την παράγρ. 3.1.1 της (α) σχετικής, οι εγκαταστάσεις υγραερίων κατηγορίας
Ο δεν απαιτούν αδειοδότηση. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι
απαιτήσεις του Κανονισμού με ευθύνη του καταναλωτή. Ομοίως στην παράγ. 3.1.2.1, ο
καταναλωτής υποχρεούται στην υποβολή προς έγκριση στην Πολεοδομία, μελέτης
εγκατάστασης υγραερίου για εγκαταστάσεις των κατηγοριών I, II και III. Στην παράγραφο
αυτή γίνεται αναφορά στα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η μελέτη εγκατάστασης.
Επίσης καθορίζεται ότι τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα
πυροπροστασίας, εντάσσονται στη μελέτη πυροπροστασίας και υποβάλλονται μόνο στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας, όπου αυτή
απαιτείται.
β. Σύμφωνα με την παράγρ. 3.3.1 της (α) σχετικής, για τις εγκαταστάσεις υγραερίου εκτός
από εκείνες που υπάγονται στην Κατηγορία Ο, πρέπει να συγκροτείται «Φάκελος
Εγκατάστασης Υγραερίου» (Φ.Ε.Υ.). Για τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις οι οποίες βάσει
νόμου οφείλουν να διαθέτουν άδεια λειτουργίας θα πρέπει αυτή να καλύπτει και την
εγκατάσταση υγραερίου, εκτός εκείνων που υπάγονται στην κατηγορία Ο. Για τις
εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία (νοείται ο φορέας
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αδειοδότησης της επιχείρησης/εγκατάστασης), ο Φ.Ε.Υ. που αντιστοιχεί στην κατηγορία
της εγκατάστασης υγραερίου. Για τις επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις οι οποίες βάσει νόμου
δεν απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ο Φ.Ε.Υ. θα πρέπει να τηρείται από το
χρήστη της εγκατάστασης, να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμοδίων
Αρχών και να επιδεικνύεται εφ’ όσον ζητηθεί.
Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων υγραερίου που υπάγονται στις κατηγορίες I, II και III
καλύπτεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης/εγκατάστασης, όταν υπάρχει
φορέας αδειοδότησης. Για τις εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας Ο δεν απαιτείται
αδειοδότηση, ανεξάρτητα από την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση που
διαθέτει τέτοια εγκατάσταση.
γ. Στις παράγρ. 3.3.2., 3.3.3 και 3.3.4 της (α) σχετικής, αναφέρεται ανά κατηγορία
εγκατάστασης υγραερίου ο τύπος Φ.Ε.Υ. που πρέπει να συγκροτείται και τα στοιχεία που
πρέπει να περιλαμβάνει. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται εγκεκριμένη μελέτη και
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Ειδικότερα για την συγκρότηση Φ.Ε.Υ. τύπου Ι
συμπεριλαμβάνεται μελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας, μόνο αν απαιτείται για
την αδειοδότηση επιχείρησης/εγκατάστασης που διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση
υγραερίου κατηγορίας I.
δ. Σύμφωνα με την παράγρ. 3.1.2.4 της (α) σχετικής, υποβάλλεται στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία αντίστοιχη μελέτη πυροπροστασίας, όπου αυτή απαιτείται. Η υπόψη μελέτη
αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίων κατηγορίας Ι, II και III, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις
που τις διαθέτουν υπόκεινται σε αδειοδότηση. Επιπρόσθετα, για τις εγκαταστάσεις
υγραερίων κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ απαιτείται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
Για τις εγκαταστάσεις υγραερίων κατηγορίας I απαιτείται μόνο στην περίπτωση που
αδειοδοτείται η επιχείρηση που διαθέτει αυτή την εγκατάσταση υγραερίου. Για τη
χορήγηση του απαιτούμενου πιστοποιητικού υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο της
Υπεύθυνης Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης υγραερίου του
Επιβλέποντος Υγραερίου, που έχει κατατεθεί στην Πολεοδομία.
ε. Στο Κεφ. 16 της (α) σχετικής, αναφέρονται για κάθε εγκατάσταση υγραερίου τα μέτρα και
μέσα πυροπροστασίας γενικής εφαρμογής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγρ. 16.2, τα
αναφερόμενα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας πρέπει ν’ ακολουθούνται στις
εγκαταστάσεις υγραερίου επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, οι οποίες τροφοδοτούνται
από δεξαμενές υγραερίου. Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση τα προληπτικά
μέτρα αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις υγραερίου των κατηγοριών II και III και όχι των
κατηγοριών Ο και Ι που τροφοδοτούνται από συνδεδεμένες φιάλες υγραερίου.
στ. Στις (ε) και (ζ) σχετικές, διευκρινίζεται ότι οι θερμάστρες υγραερίου τύπου ομπρέλας,
συμπερασματικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της (α) σχετικής, αλλά στους χώρους
εγκατάστασης αυτών πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που
προβλέπονται για τις εγκαταστάσεις υγραερίου που υπάγονται στην κατηγορία Ο. Στις
περιπτώσεις αυτές πέραν της μελέτης πυροπροστασίας που επιβάλλεται για την κύρια
χρήση της επιχείρησης, υποβάλλεται και συμπληρωματική για τις θερμάστρες υγραερίου.
Πλέον των παραπάνω απαιτήθηκε η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον
ενδιαφερόμενο, ότι κατά τις ώρες και περιόδους μη λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης,
οι φιάλες αυτών θα φυλάσσονται σε εξωτερικούς χώρους ή θα απομακρύνονται.
ζ. Οι θερμάστρες υγραερίου εξωτερικού χώρου είναι ανεξάρτητες συσκευές που δεν
συνδέονται με αγωγό απομάκρυνσης των προϊόντων καύσης και δεν αποτελούν
εγκαταστάσεις υγραερίου κατά την έννοια της (α) σχετικής, αλλά διατάξεις συσκευών,
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πιστοποιημένων για την εγγύηση της ποιότητάς τους, που φέρουν αποσπώμενη φιάλη
υγραερίου για τη λειτουργία τους. Οι αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση της αγοράς και την
εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων,
εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και διανομείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους ώστε τα
προϊόντα να είναι ασφαλή και κατά τη διάθεσή τους στην αγορά να συνοδεύονται από
τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη και οδηγίες χρήσης και συντήρησης για το χρήστη,
που πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και ιδίως να
εφιστούν την προσοχή του χρήστη σε ενδεχόμενους περιορισμούς σε ότι αφορά τη χρήση.
Αρμόδια αρχή για την επιτήρηση όλων των προϊόντων, είναι η Διεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Οι ανεξάρτητες συσκευές θέρμανσης
καλύπτονται από τομεακή νομοθεσία κι ως Ειδικά Προϊόντα υπάγονται στην κατηγορία των
συσκευών αερίου κι ο έλεγχος για την ασφάλεια και τη διάθεσή τους στην αγορά ανήκει
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής. (Σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, Κ.Υ.Α. 15233/91 Φ.Ε.Κ. 487/Β/91 & Κ.Υ.Α. Β 3380/737/95 ΦΕΚ
134/Β/95).
η. Με τις (β), (δ) και (στ) σχετικές, καθορίστηκε ότι για τη διαπίστωση της καλής
εγκατάστασης και λειτουργίας των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας και των
εγκαταστάσεων υγραερίου, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας θα
απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Τεχνίτη-Υδραυλικού, θεωρημένη από το
επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο. Επίσης για τα μόνιμα συστήματα με
νερό επιβάλλεται η υποβολή δύο (2) Υπεύθυνων Δηλώσεων, μία (1) από τον έχοντα τα
επαγγελματικά δικαιώματα επιβλέποντα μηχανικό και μία (1) από τον έχοντα τα
επαγγελματικά δικαιώματα τεχνίτη υδραυλικό-εγκαταστάτη. Ειδικότερα για τις
εγκαταστάσεις υγραερίου επιβλήθηκε πλέον των παραπάνω σχετικών Υπεύθυνων
Δηλώσεων και υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της
εγκατάστασης συσκευών και συστημάτων απαγωγής καυσαερίων του αρμοδίου
μηχανικού, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου για τη συμμόρφωση της
εγκατάστασης υγραερίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού. Οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ουδεμία αρμοδιότητα έχουν στην τήρηση και εφαρμογή
διατάξεων του Π.Δ. 38/21-2-1991 (ΦΕΚ Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά
τις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και τις επαγγελματικές άδειες των εργαζομένων στις
σχετικές εργασίες. Οι προβλεπόμενες από τις ως άνω διατάξεις υπεύθυνες δηλώσεις, δεν
αποτελούν εκ νόμου επιβαλλόμενα δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία έκδοσης
πιστοποιητικών πυροπροστασίας, αλλά αφορούν τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή το
νόμιμο εκπρόσωπό του και κατά περίπτωση την οικεία Πολεοδομική Αρχή.
θ. Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004, προκειμένου να εκδοθεί μια
διοικητική πράξη, οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών από τους
συναλλασσόμενους με αυτές πολίτες, μόνο εφόσον προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή
άλλων (κατ’ εξουσιοδότηση νόμου) κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης. Κατά συνέπεια
οποιαδήποτε απαίτηση προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών πέρα από τα
μνημονευόμενα σε σχετικές διατάξεις, εκτός του ότι είναι μη σύννομη, καταγγελτέα και
πειθαρχικά ελεγχόμενη, συμβάλλει τόσο στην επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού όσο
και στην ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων πολιτών.
2. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η έγκριση μελέτης και η χορήγηση πιστοποιητικού
πυροπροστασίας για εγκατάσταση υγραερίου επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης δεν
απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διοικητικών
διαδικασιών για την εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και την
αντιμετώπιση αναίτιας γραφειοκρατίας, με στόχο την επίσπευση του διοικητικού έργου και την
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ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου
και κόπου εκ μέρους των ενδιαφερομένων ή και στην αποφυγή άσκοπης οικονομικής
επιβάρυνσής τους, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις-οδηγίες, στην κατεύθυνση της
ενιαίας και ορθής εφαρμογής διατάξεων της (α) σχετικής:
α. Οι επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις υγραερίων επαγγελματικής
χρήσης Κατηγορίας Ο, δεν υποχρεούνται στην υποβολή προς έγκριση σχετικής μελέτης
εγκατάστασης υγραερίου στην Πολεοδομία ούτε στην έγκριση μελέτης πυροπροστασίας
της εγκατάστασης υγραερίου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή μη φορέα αδειοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές τα προβλεπόμενα μέσα
πυροπροστασίας που επιβάλλονται από τις διατάξεις της (α) σχετικής θα ενσωματώνονται
στην κυρίως μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης, εφόσον επιβάλλεται σύνταξη
μελέτης από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, χωρίς ν’ απαιτείται η υποβολή
συμπληρωματικής μελέτης για την εγκατάσταση υγραερίου. Για την κατηγορία αυτή δεν
απαιτείται η συγκρότηση Φ.Ε.Υ.
Οι λοιπές απαιτήσεις και περιορισμοί-απαγορεύσεις στο Κεφ. 6 της (α) σχετικής για
εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από φιάλες υγραερίου, θα εξατομικεύονται για
κάθε περίπτωση εγκατάστασης και θα καταγράφονται σε ξεχωριστό παράρτημα
(φύλλο) της οικείας μελέτης πυροπροστασίας. Ο τύπος του παραρτήματος δεν
τυποποιείται. Ο έλεγχος των στοιχείων αυτών θα γίνεται από τα Γραφεία
Πυρασφάλειας των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
β. Για τις επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις υγραερίων
επαγγελματικής χρήσης Κατηγορίας I, διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
(1) Εάν η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει άδεια λειτουργίας, θα υποβάλλεται για έγκριση
μελέτη πυροπροστασίας και θα χορηγείται πιστοποιητικό για το σύνολο της
επιχείρησης που καλύπτει και την εγκατάσταση υγραερίου. Σ’ αυτή την περίπτωση
απαιτείται η συγκρότηση Φ.Ε.Υ. τύπου I, που συμπεριλαμβάνει εγκεκριμένη μελέτη και
πιστοποιητικό πυροπροστασίας και κατατίθεται στην αδειοδοτούσα αρχή, η οποία
οφείλει να τον απαιτήσει.
(2) Εάν η επιχείρηση δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια λειτουργίας, αλλά υποχρεούται στη
σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας, στην υποβαλλόμενη προς έγκριση μελέτη θα
εξετάζεται και η εγκατάσταση υγραερίου, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση
πιστοποιητικού. Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται η συγκρότηση Φ.Ε.Υ. τύπου Ι που
συμπεριλαμβάνει μόνο εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τηρείται από το
χρήστη της εγκατάστασης υγραερίου.
(3) Εάν για συγκεκριμένη επιχείρηση δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας
αλλά διαθέτει εγκατάσταση υγραερίου, θα συντάσσεται μελέτη πυροπροστασίας μόνο
για την εγκατάσταση υγραερίου, που συμπεριλαμβάνεται στον συγκροτούμενο Φ.Ε.Υ.
τύπου Ι.
γ. Για τις επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις υγραερίων
επαγγελματικής χρήσης Κατηγορίας II και III, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη φορέα
αδειοδότησης, απαιτείται η έγκριση μελέτης και χορήγηση πιστοποιητικού
πυροπροστασίας που συμπεριλαμβάνονται στον συγκροτούμενο Φ.Ε.Υ.
δ. Για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας εγκαταστάσεων υγραερίου των κατηγοριών I, II
και III θα χρησιμοποιείται ο τύπος υποδείγματος του συνημμένου εντύπου στην υπ’ αριθ.
66256 Φ. 701. 33 / 28-11-2003 διαταγή Α.Π.Σ και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
κυρίως μελέτης πυροπροστασίας της επιχείρησης, όπου αυτή απαιτείται.
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ε. Ο Φ.Ε.Υ. που συγκροτείται για τις κατηγορίες εγκαταστάσεων υγραερίου I, II και III,
κατατίθεται στο φορέα αδειοδότησης, εφόσον η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει άδεια
λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση τηρείται από το χρήστη της εγκατάστασης υγραερίου
και βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών εφόσον ζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση των
προαναφερομένων, η συγκρότηση Φ.Ε.Υ από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις υγραερίου, δεν
αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αλλά των φορέων
αδειοδότησης όπου υπάρχουν και των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με
την παράγ. 4 του άρθρ. 3 της (α) σχετικής.
στ. Η χρήση ανεξάρτητων συσκευών υγραερίου για τη θέρμανση εξωτερικών χώρων, δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων της (α) σχετικής κι ως εκ τούτου δεν θα
απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής μελέτης πυροπροστασίας εγκατάστασης
υγραερίου όπως είχε καθοριστεί, ούτε η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του
ενδιαφερομένου, η οποία δεν προβλέπεται από σχετική νομική διάταξη και κατά συνέπεια
δεν καθίσταται νομίμως απαιτητή. Ενδεχόμενη φύλαξη-αποθήκευση των φιαλών
υγραερίου με ή χωρίς τη συσκευή θέρμανσης, πλήρων εφεδρικών ή κενών, υπόκειται στις
γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σύμφωνα με τις παραγρ. 6.2
και 6.3.5 του Κεφ. 6 και τις παραγρ. 16.3.1 και 16.3.2 του Κεφ. 16 της (α) σχετικής.
ζ. Για τις επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις υγραερίων
επαγγελματικής χρήσης οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν θα απαιτείται κατά τη διαδικασία
χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας η υποβολή άλλων Υπεύθυνων Δηλώσεων
πλην της ρητά μνημονευόμενης στην παράγ. 3.1.2.4 της (α) σχετικής, όπως αναφέρεται
στην υπό στοιχεία 1δ παράγραφο της παρούσας. Ομοίως για τις εγκαταστάσεις μονίμων
συστημάτων πυροπροστασίας (μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο
σύστημα καταιονητήρων, συστημάτων τοπικής εφαρμογής, ολικής κατάκλυσης κ.α που
απαιτούν εκτέλεση υδραυλικών εργασιών), δεν θα απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης του εγκαταστάτη τεχνίτη-υδραυλικού.
η. Τέλος και κατόπιν προφορικής διατύπωσης ερωτημάτων σε ότι αφορά την παροχή
διευκρινίσεων με την (η) σχετική, διασαφηνίζεται ότι μια επιχείρηση/εγκατάσταση δύναται
να διαθέτει πλέον της μίας (1) εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας Ο, εφόσον αυτές
βρίσκονται σε διαφορετικούς ενιαίους εσωτερικούς χώρους της αυτής επαγγελματικής
χρήσης. Ως ενιαίος εσωτερικός χώρος, νοείται ο χώρος o οποίος σε σχέση με όμορους
χώρους της αυτής κτιριακής εγκατάστασης που στεγάζεται μια επιχείρηση, διαχωρίζεται με
δομικά στοιχεία, όχι κατ’ ανάγκη πυράντοχα, τα ανοίγματα των οποίων φέρουν
αυτοκλειόμενες θύρες. Ευνόητο είναι ότι για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν θα απαιτείται
πλέον η προσκόμιση συμπληρωματικής μελέτης πυροπροστασίας όπως στην αυτή
σχετική καθορίσθηκε.
3. Με την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο, παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε
συντρέχουσες περιπτώσεις. Καταργούνται οι (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικές και κάθε όμοια
που καθόριζε διαφορετικά τις διαδικασίες εφαρμογής της (α) σχετικής. Τέλος, τροποποιείται η
(γ) σχετική κατά το μέρος που πραγματεύεται θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα._
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