ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12β/2010

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 546 / 29-04-2010)
«Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των
επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ΄ αριθ. 12/2007 και 12α /2008
Πυροσβεστικών Διατάξεων»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 14 του Ν.3511/2006 “Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος,
αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις” (Α΄ 258).
β. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄ 137), το
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2649/1997 (Α΄ 38).
γ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) “Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών
Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος”.
δ. Του άρθρου 62 της Κ.Υ.Α. 3021/1986 (Β΄ 847) «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα».
ε. Της υπ’ αριθ. 7004/3/49/2009 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη (Β΄ 2365) περί “Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Σπύρο Βούγια”.
2. Το γεγονός ότι, υφίσταται ανάγκη καταγραφής και παρακολούθησης του ελέγχου και της
συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στις
επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.
3. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και τυποποίησης των
δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας που εκδίδονται από τις
κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ως ακολούθως :

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση του ελέγχου και της
συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στις
επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις με σκοπό την συνεχή και καλή λειτουργία των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας, των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, την
υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

2. Από την υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής
πυροπροστασίας, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις οι οποίες από την
ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας υποχρεούνται στη λήψη μόνο φορητών ή απλών
μέσων πυροπροστασίας. Επίσης απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στις οποίες
δεν χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ανεξάρτητα εάν στην εγκεκριμένη μελέτη
πυροπροστασίας ή στην έκθεση επιθεώρησης, προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμων ή
ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας.
3. Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις οι οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση του Βιβλίου Ελέγχου
και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την παραπάνω
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσονται από τον έλεγχο και τη συντήρηση
των φορητών και απλών μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Ως υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης ορίζεται: Ο ιδιοκτήτης, εκμεταλλευτής,
εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης.
2. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται: Τα μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά
δίκτυα (ΜΥΠΔ), τα αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος εξαιρουμένου του συστήματος
που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα αυτόματα συστήματα
πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς, τα συστήματα ολικής κατάκλυσης, τα συστήματα
ψύξης δεξαμενών, τα μόνιμα αφροποιητικά συστήματα, τα μόνιμα εγκατεστημένα αυτόματα
συστήματα ανίχνευσης (και διακοπής) εκρηκτικών μιγμάτων, τα χειροκίνητα συστήματα
συναγερμού, τα μεγαφωνικά συστήματα, τα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κ.α.
3. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται: Τα αφροποιητικά συστήματα με
δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, ελαστικούς σωλήνες με
ταχυσυνδέσμους στα άκρα, αφρογεννήτριες χειρός κ.α.
4. Ως φορητά και απλά μέσα πυροπροστασίας ορίζονται: Οι πυροσβεστήρες (φορητοί,
τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι), τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, οι απλοί φορητοί ανιχνευτές
εκρηκτικών μιγμάτων, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος μέχρι έξι κεφαλές
καταιονητήρων συνδεδεμένο απ΄ ευθείας στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου,
τα πυροσβεστικά ερμάρια με εύκαμπτους ελαστικούς σωλήνες, οι σταθμοί (ερμάρια)
εργαλείων και μέσων κ.α.

Άρθρο 3
Γενικές Ρυθμίσεις
1. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι σύμφωνο με τα
συνημμένα Υποδείγματα Α΄ και Β΄. Το πρώτο εσωτερικό φύλλο, ως Υπόδειγμα Α΄,
συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εγκατάστασης και
θεωρείται από το Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα επόμενα
εσωτερικά φύλλα, ως Υπόδειγμα Β΄, συμπληρώνονται και υπογράφονται τουλάχιστον μία (1)
φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, από άτομο που έχει τα

απαραίτητα από το νόμο προσόντα και προέβηκε στον έλεγχο και συντήρηση, τακτική ή
έκτακτη, των αντίστοιχων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
2. Κάθε Γραφείο Πυρασφάλειας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης
Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας το οποίο είναι
σύμφωνο με το συνημμένο Υπόδειγμα Γ΄. Το Βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που
ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.

Άρθρο 4
Ειδικές Ρυθμίσεις
1. Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, προκειμένου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας να
εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας κι εφόσον έχουν υποχρέωση εγκατάστασης
μόνιμων ή ημιμόνιμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν
με Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
2. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, ανήκει αποκλειστικά
στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και θα πρέπει να βρίσκεται ανά
πάσα στιγμή στη διάθεση της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να
επιδεικνύεται εφ' όσον ζητηθεί.
3. Την ευθύνη για τη συντήρηση, καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, την
προμήθεια, συμπλήρωση και ενυπόγραφη ενημέρωση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, τη φύλαξή του και την επίδειξή του στα αρμόδια
πυροσβεστικά όργανα, έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης ή εγκατάστασης.
4. Εφόσον επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή μεταβίβαση της επιχείρησης, δεν απαιτείται η εκ νέου
έκδοση του Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Σε αυτήν
την περίπτωση, προσαρτάται φωτοαντίγραφο του υποδείγματος Α΄ το όποιο θεωρείται
συμπληρώνεται και υπογράφεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.
5. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή εξάντλησης των εσωτερικών φύλλων του Βιβλίου
Έλεγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, ο υπεύθυνος της επιχείρησης
ή εγκατάστασης υποχρεούται στην άμεση προμήθεια έτερου Βιβλίου.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας δύναται να διατίθεται
και από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου
τιμήματος. Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως
έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλο
ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διάθεση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που ήδη διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας,
υποχρεούνται στο στάδιο ανανέωσης αυτού σύμφωνα με τα ισχύοντα, να εφοδιαστούν με
Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
1. Ο έλεγχος τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας ανατίθεται στην κατά τόπο
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η δε ισχύς της Πυροσβεστικής Διάταξης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Τα συνημμένα Υποδείγματα Α΄, Β΄και Γ΄, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η υπ’ αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική
Διάταξη (Β΄ 545) και η υπ’ αριθ. 12α/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (B΄ 2266).
Αθήνα 16 Απριλίου 2010
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Στυλιανός Δ. Στεφανίδης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Εγκρίνεται αυθημερόν
O Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
Σπύρος Α. Βούγιας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄
ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Συνημμένο στην υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ (ή Χ.Π.Ε.)

Γενικός Αύξων Αριθμός

Γ.Α.Α. :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.- Είδος επιχείρησης – εγκατάστασης:_______________________________________
2.- Τόπος: Πόλη-Δημ. Διαμ.________________ Δήμος ___________________________
Οδός_____________________ Αριθ. _____ Τ.Κ._________
Τηλ.____________________________________________

3.- Ιδιοκτησία- Εκμετάλλευση:_____________________________________________________
4.- Υπεύθυνος επιχείρησης- εγκατάστασης
Ονοματεπώνυμο_____________________________________του___________________
Αριθ. Δ. Ταυτ. _____________________Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.____________________________
Διεύθυνση: Oδός___________________________Αριθ. _____ Δήμος________________
Πόλη-Δημ. Διαμ.:______________Τ.Κ. _________
Τηλ._____________________________
Το παρόν, αφού σελιδομετρήθηκε, αριθμεί

(

) σελίδες.

Θεωρήθηκε

___________________ ___ / ___/ 20__
Ο υπεύθυνος της επιχείρησηςεγκατάστασης

___________________ ___ / ___/ 20__
Ο Διοικητής της Π.Υ.

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο
Βαθμός
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄
(Συνημμένο στην υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη)

ΕΤΟΣ: 20…

Α/Α

Περιγραφή μέσου ενεργητικής
πυροπροστασίας

1

Μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα
ανίχνευσης (και διακοπής, εφόσον
υφίσταται) εκρηκτικών μιγμάτων

2

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

3

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο

4

Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο

5

Σταθμοί Εργαλείων- Βοηθητικά εργαλεία
και μέσα

6

Συστήματα ολικής κατάκλυσης

7

Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού

8

Συστήματα καταιονισμού ύδατος

9

Φωτισμός ασφαλείας

10

Συστήματα τοπικής εφαρμογής

11

Μεγαφωνικό σύστημα

12

Πυροσβεστήρες
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Σφραγίδα & Υπογραφή
συντηρητήΗμερομηνία ελέγχου ή
συντήρησης

Περιγραφή –
Παρατηρήσεις

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Γ΄
(Συνημμένο στην υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη)

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γ.Α.Α.

Τίτλος Επιχείρησης

Α.Μ. Μελέτης
πυροπροστασίας (ή
Χ.Π.Ε.)

Παρατηρήσεις

___________________ ___ / ___/ 20__
Ο Διοικητής της Π.Υ.

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο
Βαθμός
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