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ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
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ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε
επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 31856/2003»
ΣΧΕΤ.: α. Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β΄ 1257) «Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα κτίρια (πλην
βιομηχανιών-βιοτεχνιών)»
β. 39718/16-12-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας/ Δνση ΟΚΚ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με τη
σχετική αλληλογραφία (μη προς εσάς)
γ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249)
δ. 47871 Φ. 701.33/29-10-2010 Εγκύκλιος ΑΠΣ (ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙ-8Ν)
ε. 51901 Φ.701.33 / 30-09-2003 Εγκύκλιος ΑΠΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6341/18-2-2013 Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΕΔΓΧ-ΣΩ0)
ζ. 16563 Φ.105.1/25-4-2013 Εγκύκλιος ΑΠΣ
1. Σε συνέχεια τηλεφωνικών και γραπτών ερωτημάτων Υπηρεσιών του Σώματος αναφορικά με την ορθή
εφαρμογή της (α) σχετικής και ύστερα από τη (β) όμοια, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α. Σε ότι αφορά την έκδοση αδειών δόμησης, μετά την ισχύ του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στις παρ. 2ι του άρθρου 3, 2 του άρθρου 5 και 9α του άρθρου 7 αυτού, οι κατά τόπους
Υπηρεσίες Δόμησης διαπιστώνουν πλέον μόνο την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου η δε σύνταξη
και εφαρμογή των μελετών γίνεται με ευθύνη του υπογράφοντος μηχανικού που υπόκειται στις
προβλεπόμενες από τον ίδιο νόμο κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν
ή δεν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
β. Η θεώρηση του αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης
υγραερίου της παρ. 3.1.2.4 του άρθρου 2 της (α) σχετικής, αφορά στην επικύρωση και επιβεβαίωση ότι η
υποβληθείσα δήλωση είναι ακριβές αντίγραφο εκείνης που βρίσκεται στο φάκελο της μελέτης που
υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
2. Ύστερα από τα παραπάνω, στις συντρέχουσες περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, το απαιτούμενο από τον επιβλέποντα υγραερίου αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης ορθής
εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης υγραερίου της παρ. 3.1.2.4 του άρθρου 2 της (α) σχετικής δεν είναι
υποχρεωτικό να είναι θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης που προβλέπονταν στην περίπτωση 2δ (ii)
της (ε) όμοιας. Επίσης, κατ’ αντιστοιχία με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3Α της (στ) σχετικής που σας
κοινοποιήθηκε με τη (ζ) όμοια, εναλλακτικά είναι αποδεκτή, η υποβολή από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της
επιχείρησης- εγκατάστασης ή τον επιβλέποντα υγραερίου, φ/φου του πρωτότυπου της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η ιδιότητα
του ενδιαφερόμενου (ιδιοκτήτης -εκμεταλλευτής ή επιβλέπων υγραερίου), καθώς και ότι το υποβληθέν φ/φο
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υπεύθυνης δήλωσης εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης υγραερίου, είναι ακριβές φ/φο της
πρωτότυπης που έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία Δόμησης.
3. Τέλος, επειδή η παρ. 16.2.2 του άρθρου 2 της (α) σχετικής πραγματεύεται τα προληπτικά μέτρα
πυροπροστασίας όλων των εγκαταστάσεων υγραερίου επαγγελματικής χρήσης, καταργείται η παρ. 1ε της
(δ) όμοιας.
Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

Δημοσθένης Χ. Καβέτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ
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