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09 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ :
Όπως «Πίνακας Αποδεκτών»
ΚΟΙΝ:

Αριθ. Πρωτ 33535 οικ. Φ.701.2
ΘΕΜΑ:« Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών
χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων-τροποποίηση και
κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.»
ΣΧΕΤ.: (α) Ν.3463/2006 (Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
(β) Εγχειρίδιο «Οδηγός Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος» που εκδόθηκε
τον Οκτώβριο 2007 από το Υπουργείο Εσωτερικών/ Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων/Ελληνική εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(γ) H υπ’ αριθ. 39112 Φ.701.2/12-10-1998 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος
διαταγή Α.Π.Σ. «Κωδικοποίηση ερμηνευτικών-διευκρινιστικών διαταγών επί
εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988»
(δ) H υπ’ αριθ. 11842 Φ.701.2/08-03-2005 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος
διαταγή ΑΠΣ «Διευκρινίσεις για χώρους συνάθροισης κοινού κάτω των 50 ατόμων»
(ε) H υπ’ αριθ. 28278 Φ.701.1/06-07-2010 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος
διαταγή Α.Π.Σ. «Θεσμοθέτηση Φορέων Αδειοδότησης-Προσκόμιση σε Φορείς
Αδειοδότησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ως απαραίτητου δικαιολογητικού
εγγράφου κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων –
εγκαταστάσεων»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα επέρχονται
αλλαγές στις προϋποθέσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων των Γραφείων Πυρασφάλειας,
σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο Παράρτημα της παρούσας, στην κατεύθυνση
της απλούστευσης και βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών, στην ταχύτερη διεκπεραίωση
υποθέσεων πολιτών, στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας κι επιπρόσθετης επιβάρυνσης, ως
εξής:
1. Καθορισμός περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση μελέτης πυροπροστασίας και
χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού:
α) Γενική προϋπόθεση για την έγκριση μελέτης πυροπροστασίας αποτελεί η ρητή
πρόβλεψη από νομοθεσία πυρασφάλειας. Κατά συνέπεια, δεν εγκρίνεται μελέτη
πυροπροστασίας κατόπιν επιθυμίας ενδιαφερομένου ή καταχρηστική απαίτηση άλλης
αρχής. Ειδικότερα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων διαφόρων χρήσεων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 71/1988 (Α’32) «Κανονισμός Πυροπροστασίας
Κτιρίων», δεν εγκρίνεται το τμήμα ενεργητικής της μελέτης πυροπροστασίας από το
οικείο Γραφείο Πυρασφάλειας όταν περιλαμβάνει μόνο φορητά και απλά μέσα
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β)

γ)

δ)

ε)

ενεργητικής πυροπροστασίας, ακόμα και στην περίπτωση που ακολουθείται από τις
πολεοδομικές αρχές καταχρηστικά η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 15 του διατάγματος. Επιπροσθέτως, για κτίρια ή τμήματα αυτών που για την
εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων πυροπροστασίας θεωρούνται υφιστάμενα, κατά τη
διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης, εκτέλεση εργασιών αλλαγής
διαρρυθμίσεων, προσθηκών κ.λπ., δεν εγκρίνεται μελέτη πυροπροστασίας που
συντάσσεται σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις, στην περίπτωση που υποβληθεί
αίτηση ενδιαφερομένου ή/και κατόπιν υπόδειξης πολεοδομικής αρχής.
Γενική προϋπόθεση σύνταξης έκθεσης επιθεώρησης, η οποία επέχει θέση μελέτης
πυροπροστασίας, αποτελεί η μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου επιβολής μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας για το είδος της εγκατάστασης. Επιπροσθέτως, για κτίρια ή
τμήματα αυτών που για την εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων πυρασφάλειας θεωρούνται
υφιστάμενα, κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης,
εκτέλεσης εργασιών αλλαγής διαρρυθμίσεων, προσθηκών κ.λπ., δεν γίνεται υπόδειξη
μέτρων σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π.Σ. 7600/1960, στην περίπτωση που υποβληθεί
αίτηση ενδιαφερομένου ή κατ’ απαίτηση πολεοδομικών αρχών.
Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας αποτελεί δικαιολογητικό που προσκομίζεται σε
φορέα αδειοδότησης ή άλλη δημόσια αρχή. Γενική προϋπόθεση χορήγησης
πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι η ύπαρξη στο αρχείο του οικείου Γραφείου
Πυρασφάλειας, εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας από υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και ρητή πρόβλεψη έκδοσής του από νομοθεσία
πυρασφάλειας. Κατά συνέπεια δεν χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας κατόπιν
επιθυμίας ενδιαφερομένου ή καταχρηστικής απαίτησης άλλης αρχής, χωρίς να πληρείται
η παραπάνω γενική προϋπόθεση.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απευθυνθεί προφορικώς ή εγγράφως απ΄
ευθείας σε Γραφείο Πυρασφάλειας, ενημερώνεται ότι υποχρεούται στη λήψη και τήρηση
των προβλεπόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, όπως απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία πυρασφάλειας.
Όπου δεν προβλέπεται η έγκριση μελέτης, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο πληροφοριακό
έντυπο αναγραφής των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που υποχρεούται να
λαμβάνει και υποδεικνύεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ο τύπος και η μορφή του
παραπάνω εντύπου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των οικείων Γραφείων
Πυρασφάλειας και δεν τυποποιείται με την παρούσα.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, έγκριση μελέτης ή/και
χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των
περιπτώσεων ανανέωσης, εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας απαντητικό
έγγραφο, αρχειοθετούμενο με το σχετικό αίτημα που προκάλεσε την έκδοσή του, σε
ειδικό φάκελο. Από τον παραπάνω φάκελο αξιολογούνται στοιχεία και επιλέγονται
υποχρεωτικά εγκαταστάσεις, για τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σύμφωνα με την
Εγκύκλιο 10 Α.Π.Σ.

2. Ειδικότερος καθορισμός περιπτώσεων που απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού
πυροπροστασίας:
α) Χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας εφόσον αποτελεί δικαιολογητικό για την
έκδοση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή απαιτείται από άλλη αρχή για έκδοση
τελικής διοικητικής πράξης, στις κάτωθι περιπτώσεις που υποδηλώνουν αυξημένο βαθμό
επικινδυνότητας έναντι κινδύνων πυρκαγιάς:
i) Όταν η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας ή η έκθεση επιθεώρησης προβλέπει
εγκατάσταση μονίμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της 12β/2010 πυροσβεστικής διάταξης (Β’546).

2

ΑΔΑ: 4Α8ΟΙ-7ΙΚ

ii) Γίνεται χρήση υγραερίου, για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της
επιχείρησης/εγκατάστασης, τροφοδοτούμενη από δεξαμενή ή από συστοιχία δύο (2)
τουλάχιστον συνδεδεμένων φιαλών βουτανίου ή μίγματος υγραερίου.
iii) Στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην παρακάτω παράγραφο 2β της παρούσας.
β) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων 2αi και 2αii της παραπάνω παραγράφου, δεν
χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χώρους καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και άλλων δραστηριοτήτων που αδειοδοτούνται από δημοτικές ή άλλες
αδειοδοτούσες αρχές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής:
i) Της 3/1981 (Β’20) πυροσβεστικής διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αναφορικά με χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό που δεν
υπερβαίνει τα 50 άτομα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης επιφάνειας.
ii) Της 6/1996 (Β’150) πυροσβεστικής διάταξης που αφορά αποθήκες και εντάσσονται
στην κατηγορία Ζ0 (άκαυστα υλικά) ανεξαρτήτως επιφάνειας, για τις οποίες οι
ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης
μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 9.1 του
άρθρου 9 της ιδίας διάταξης ή εντάσσονται στην κατηγορία Ζ1 (χαμηλού βαθμού
κινδύνου) συνολικής επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ.
iii) Της 8γ/2007 (Β’276) πυροσβεστικής διάταξης που αφορά εμπορικά καταστήματα και
οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης
μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1(β) του
άρθρου 9 της ιδίας διάταξης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Καταστήματα εμπορίας που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην
κατηγορία Ζ0 (άκαυστα υλικά), όπως: γαλακτοκομικών προϊόντων, εμπορίας
κρεάτων, ιχθύων και αλλαντικών καθώς και εμπορίας οπωροκηπευτικών κ.α.
 Καταστήματα εμπορίας που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στη
κατηγορία Ζ1 (χαμηλού βαθμού κινδύνου), όπως: αναψυκτικών, ζωοτροφών και
πτηνοτροφών, κομμωτήρια, ξηρών καρπών-καφεκοπτεία, τροφίμων, ψιλικών
ειδών, παντοπωλεία, πρατήρια άρτου-ζαχαροπλαστικής και εργαστήρια ειδών
διατροφής που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3325/2005 (Α’68) κ.α.
 Καταστήματα εμπορίας που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στη
κατηγορία Ζ2 (μέσου βαθμού κινδύνου).
iv) Της 7600/1960 εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται: γραφεία
ευρέσεως εργασίας, γραφεία τελετών, ιατρεία πλην ακτινολογικών, ινστιτούτα
αισθητικής και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), οίκοι ανοχής κ.α., αφού κατά κανόνα οι εγκαταστάσεις αυτές, λόγω
της φύσης των δραστηριοτήτων τους και του πυροθερμικού φορτίου, χαρακτηρίζονται
ως χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας από άποψη κινδύνων πυρκαγιάς.
v) Του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 71/1988 (Α’32) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»,
για εγκαταστάσεις που δεν έχουν υποχρέωση λήψης μέτρων ενεργητικής
πυροπροστασίας ή το τμήμα της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει
υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών και απλών μέσων πυροπροστασίας. Στην
έννοια «υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων» του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της (γ) σχετικής, περιλαμβάνονται όλα τα
φορητά και απλά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της 12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 546). Διευκρινίζεται ότι για περιπτώσεις
εκπαιδευτηρίου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 του προαναφερόμενου
κανονισμού (πχ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. φροντιστήριο κ.α.), εφόσον διαθέτει μόνο μία αίθουσα
διδασκαλίας και θεωρητικό πληθυσμό έως 50 άτομα, δεν απαιτείται μόνιμο σύστημα
χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς όπως συλλήβδην προβλέπει για τα κτίρια
εκπαίδευσης η παράγραφος 4.1 του ιδίου ως άνω άρθρου, καθότι δεν εξυπηρετεί τη
σκοπιμότητα εγκατάστασης από άποψη πυροπροστασίας.
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3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας:
α) Τα Γραφεία Πυρασφάλειας υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των
αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες αναζητούν αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά και εντός των
τασσόμενων, από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, προθεσμιών.
β) Για τις εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται από δημοτικές αρχές, το πιστοποιητικό
πυροπροστασίας ζητείται αυτεπαγγέλτως από αυτές και όχι από τον ενδιαφερόμενο,
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Το σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας θα πρέπει
να περιλαμβάνει κατά περίπτωση, το μέγιστο αριθμό καθισμάτων (δυναμικότητα), την
επιφάνεια του καταστήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο για
ενημέρωση και παροχή διευκρινήσεων για μόρφωση τελικής γνώμης ως προς την
αναγκαιότητα ή μη της χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή/και τις
προϋποθέσεις χορήγησης αυτού (πχ υποβολή δικαιολογητικών για την έγκριση μελέτης
ή/και για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας).
γ) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απευθυνθεί προφορικώς ή εγγράφως απ΄
ευθείας σε Γραφείο Πυρασφάλειας, τηρείται η διαδικασία της παραγράφου 1δ της
παρούσας.
4. Με την παρούσα, επέρχεται ανάλογη τροποποίηση του κεφαλαίου Γ παράγραφος. 16.1 της
(γ) σχετικής, κατάργηση της (δ) σχετικής, κάθε άλλης όμοιας που ρύθμιζε διαφορετικά το
θέμα και παρακαλούμε για τις απαραίτητες συσχετίσεις και την εφαρμογή της σε
συντρέχουσες περιπτώσεις. Αιτήσεις υποθέσεων θεμάτων αρμοδιότητας Γραφείων
Πυρασφαλείας που πραγματεύεται η παρούσα να διεκπεραιωθούν με τα έως τώρα ισχύοντα
εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. Οι αποδέκτες κοινοποίησης της παρούσας που ασκούν εποπτεία σε φορείς αδειοδότησης
έχοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις που καθορίζονται με την παρούσα, δεν αντίκεινται στο
πνεύμα της (ε) σχετικής που έχει αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία, περί θεσμοθέτησης
φορέων αδειοδότησης και απαίτησης εφοδιασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας,
μεταξύ άλλων δικαιολογητικών για τη λειτουργία εγκατάστασης, με δεδομένο ότι τα κριτήρια
και οι παράμετροι πυρασφάλειας καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα ως καθ’ ύλην
αρμόδια αρχή, ανάλογα με το είδος και την εκτίμηση επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων,
χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε ειδικές
περιπτώσεις, παρακαλούνται όπως:
α) Εκδώσουν τις απαραίτητες οδηγίες ή εγκυκλίους, ώστε κατά τη χορήγηση των αδειών
λειτουργίας των εγκαταστάσεων να μην απαιτούν καταχρηστικά, ως απαραίτητο
δικαιολογητικό, την προσκόμιση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τις περιπτώσεις
εγκαταστάσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους όπως
καθορίζεται στην παρούσα.
β) Προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθορισμό από κοινού με το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη/Πυροσβεστικό Σώμα, των απαιτήσεων και προϋποθέσεων
εφοδιασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας εγκαταστάσεων.
γ) Καθιερώσουν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από
αδειοδοτούσες αρχές συμπράττοντας με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη/Πυροσβεστικό Σώμα, για τον καθορισμό των διαδικασιών και προϋποθέσεων
χορήγησης. Ειδικά το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται όπως επισημάνει στις
εποπτευόμενες δια αυτού αδειοδοτούσες δημοτικές αρχές, την υποχρέωση της
αυτεπάγγελτης αναζήτησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ως δικαιολογητικό για
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τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στα (α) και (β) σχετικά.
δ) Το Υ.Π.Ε.Κ.Α./ΔΟ.Κ.Κ. ενημερώσει τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, ώστε κατά τη
διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας να μην διαβιβάζουν στα Γραφεία Πυρασφάλειας
μελέτες πυροπροστασίας όπου το τμήμα ενεργητικής περιλαμβάνει μόνο την τοποθέτηση
φορητών και απλών μέσων πυρόσβεσης καθώς και να μην απαιτούν καταχρηστικά την
έγκριση μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις ή την
υπόδειξη μέτρων σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π.Σ. 7600/1960, κατά την έννοια των
παραγράφων 1α και 1β της παρούσας._
Ο Αρχηγός ΠΣ

Στυλιανός Δ. Στεφανίδης
Αντιστράτηγος ΠΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος
Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Β.Σοφίας 15, 10674,
Αθήνα
 Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Υπόψη Γ.Γ. κας Ευσταθίας
Μπεργελέ, Βασ,Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
 Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα
 Υπ.Εσωτερικών/Δνση οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα
 Υπ.Οικονομικών, Κ.Σερβίας 10, 10562, Αθήνα
 Υπ.Εξωτερικών, Ακαδημίας 3, 10671, Αθήνα
 Υπ.Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 227-231, 15451, Χολαργός
 Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
 Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
 Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής/Δ.Ο.Κ.Κ., Μεσογείων & Τρικάλων
36, 11526, Αθήνα
 Υπ.Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37,15180, Μαρούσι
 Υπ.Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191, Παπάγου
 Υπ.Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πειραιώς 40, 10182, Αθήνα
 Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα
 Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαλκοκονδύλη 31, 10164, Αθήνα
 Υπ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, 11527, Αθήνα
 Υπ.Προστασίας του Πολίτη, Π.Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα
 Υπ.Πολιτισμού και Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα
s-υνημμένα: Παράρτημα
f-άκελοι Δνσης: Ετήσιος, Εγκύκλιος 10, Πυροσβεστικές Διατάξεις, ΠΔ 71/1988
e-file:228-2011

Η εκτύπωση είναι αναγκαία;
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Συνημμένο στην υπ’αριθ.33535 οικ.Φ701.2/09-09-2011 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή Α.Π.Σ.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3511/2006 (Α’255), το Πυροσβεστικό Σώμα για την
εκπλήρωση της αποστολής του είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της
νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, με απόφαση
του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις, με τις οποίες
θεσπίζονται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής
πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών σε επιχειρήσεις και
εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας και ότι ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών
διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας
ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα.
2. Ως νομοθεσία πυρασφάλειας νοείται το σύνολο των κανόνων διοικητικού δικαίου και
συγκεκριμένα των νόμων και κανονιστικών πράξεων όπως προεδρικά διατάγματα, κοινές
υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, πυροσβεστικές διατάξεις και διευκρινιστικέςερμηνευτικές εγκύκλιες διαταγές επί της εφαρμογής των ανωτέρω (που από 01-10-2010
υποχρεωτικά αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), για την έκδοση των οποίων
συμπράττει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή εκδίδει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος. Στη νομοθεσία πυρασφάλειας καθορίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
(ενεργητικά-κατασταλτικά μέσα, παθητικά και προληπτικά μέτρα), καθώς και διαδικασίες
έκδοσης διοικητικών πράξεων (π.χ. όροι και προϋποθέσεις έγκρισης μελετών
πυροπροστασίας, έκδοσης πιστοποιητικού, χρονική διάρκεια ισχύος αυτού κ.α.). Στην ενιαία
νομική έννοια της διοικητικής πράξης, που αποτελεί το πεδίο δραστηριότητας της δημόσιας
διοίκησης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: προτάσεις, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις,
ανακοινώσεις, προσκλήσεις, κλήσεις, προειδοποιήσεις, πράξεις, αποφάσεις, διαταγές,
εντάλματα, βεβαιώσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά, οδηγίες κ.α.
3. Οι συντρέχουσες προϋποθέσεις που επιβάλλουν την έγκριση μελέτης πυροπροστασίας από
το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και ο εφοδιασμός με αντίστοιχο πιστοποιητικό των
εγκαταστάσεων, καθορίζονται σαφώς στη νομοθεσία πυρασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρεται
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων,
εγκαταστάσεων υγραερίου κ.λ.π. Όπου οι όροι απαιτήσεων δεν προκαθορίζονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την εκ νόμου αρμοδιότητα να καθορίσει
μονομερώς τις περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση μελέτης και η χορήγηση πιστοποιητικού
πυροπροστασίας κρίνεται αναγκαία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας συνεκτιμώντας
την επικινδυνότητα από άποψη κινδύνων πυρκαγιάς που σχετίζονται μεταξύ άλλων με το
είδος των εγκαταστάσεων και την ανθρώπινη δραστηριότητα εντός αυτών.
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Για το σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας προκειμένου να επιλεγεί με
ρεαλισμό η μορφή πυροπροστασίας που σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία, βασίζεται σε
επισκόπηση των κινδύνων της φωτιάς, σχετικούς με την πρόκληση-συντήρηση-εξάπλωση
και επίδραση σε ανθρώπους και υλικά, καθώς και σε αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων
πυρκαγιών, που αποτελούν τη βάση αναφοράς για τον πυροπροστατευτικό σχεδιασμό των
κτιρίων ή τμημάτων αυτών.
4. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 80 του (α) σχετικού, για την ίδρυση και
λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται άδεια η οποία
χορηγείται από το δήμαρχο. Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να προσκομίσει στο δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας. Η ανωτέρω υπηρεσία οφείλει να αποτανθεί προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λ.π., οι οποίες, οφείλουν μέσα σε
πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω
διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Μάλιστα με το άρθρο 3
της Κ.Υ.Α.10551/23-02-2007 (Β’246), θεσπίστηκε η κατά πλάσμα δικαίου χορήγηση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των συνολικά 65
ημερών (50+15).
Συνεπώς το πιστοποιητικό πυροπροστασίας αποτελεί δικαιολογητικό που υπάγεται στην
αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης για αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών, ελέγχεται πειθαρχικά καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 116 και 117 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 (Α’26)), η μη εφαρμογή των
περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων,
αποτελεί παράπτωμα το οποίο ελέγχει πειθαρχικά και ο Υπουργός Εσωτερικών.
5. Σύμφωνα με την παράγραφο I1 του Κεφαλαίου Γ’ του (β) σχετικού, η αρμόδια υπηρεσία του
οικείου δήμου οφείλει να υποδείξει τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος,
επισημαίνοντας ότι ορισμένα δικαιολογητικά αναζητούνται πλέον, αυτεπάγγελτα από την
ανωτέρω υπηρεσία (λ.χ. πιστοποιητικό πυρασφάλειας, μη οφειλή στο δήμο κ.λ.π.) και δεν
πρέπει να ζητούνται από τον πολίτη.
6. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 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», ο
ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αδειοδοτούσα αρχή σχετική αίτηση στην οποία
επισυνάπτονται μεταξύ άλλων σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων, τα οποία σύμφωνα με
το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.10551/23-02-2007 (Β’246), υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα και
θεωρούνται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή με βεβαίωση επί αυτών ότι το κτίριο είναι
νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για
κατάστημα. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της παραπάνω Υ.Α., η
αδειοδοτούσα αρχή δεν δεσμεύεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας νεοϊδρυόμενου
καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, αν δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις
που επιβάλλονται από άλλες, πλην των υγειονομικών διατάξεων, διατάξεις νόμων,
διαταγμάτων, αστυνομικών κ.λ.π. (πολεοδομικές διατάξεις, πυροσβεστικές διατάξεις,
διατάξεις που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας, της ησυχίας και ανέσεως των
πολιτών κ.λ.π.) και για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος πρέπει πριν από τον υγειονομικό
προέλεγχο, να συμβουλεύεται και την οικεία αστυνομική αρχή (πλέον δημοτική αρχή) και
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κάθε άλλη αρμόδια κρατική υπηρεσία (πολεοδομία, πυροσβεστική κ.ά.). Σύμφωνα με την
παράγραφο 5γ του άρθρου 15 της παραπάνω Υ.Α., προβλέπεται για την ίδρυση
καταστήματος, εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών, η λήψη αναγκαίων μέτρων
πυρασφάλειας και ασφαλείας του προσωπικού και των πελατών, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η ύπαρξη εξόδων κινδύνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, γεγονός που θα φαίνεται σε επισυναπτόμενη στην
αίτηση του ενδιαφερόμενου βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την
παράγραφο 9 του ιδίου άρθρου, τα καταστήματα προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών
κλπ σε καθισμένους πελάτες, εφόσον έχουν δυνατότητα αναπτύξεως περισσότερων από
πενήντα (50) καθισμάτων, θα πληρούν μεταξύ άλλων τους όρους και τις προϋποθέσεις που
επιβάλλονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας, όρους
πυρασφάλειας και ασφάλειας των θαμώνων τους. Τούτο θα φαίνεται σε βεβαίωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την
απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας επισυνάπτεται
μόνο στην περίπτωση χώρων συνάθροισης κοινού με δυνατότητα ανάπτυξης άνω των 50
καθισμάτων. Ειδικά, η επισύναψη του πιστοποιητικού στην αίτηση, πλέον δεν ισχύει αφού
σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, ο πολίτης δεν
καταθέτει μαζί με την αίτησή του δικαιολογητικά που εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη
αναζήτηση.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 1ι του άρθρου 2 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», προβλέπεται η υποβολή στην αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωσης της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα αφορά τους όρους πυρασφάλειας των θαμώνων.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού
πυροπροστασίας αφορά μόνο τους χώρους συνάθροισης κοινού και όχι τα λοιπά
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία δεν υπεισέρχεται η έννοια του όρου
«θαμώνας».
8. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 707/2002 Γνωμοδότηση Ολομέλειας Διακοπών ΝΣΚ που έγινε
αποδεκτή από τη διοίκηση, το εκδιδόμενο από το Πυροσβεστικό Σώμα πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, αφορά βεβαίωση ότι η υποβαλλόμενη μελέτη
πυροπροστασίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης, είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
πυρασφάλειας που καθορίζει κάθε φορά το Πυροσβεστικό Σώμα και δεν αποτελεί
αποδεικτικό νομιμότητας της εγκατάστασης, την οποία νομιμότητα θα ελέγξει η αρμόδια για
τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών και την παροχή άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας
υπηρεσία του Υπουργείου (αδειοδοτούσα αρχή).
9. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων, αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί τα
διαλαμβανόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η οποία έχει
συνταχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει
τον εν δυνάμει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε το
πιστοποιητικό, από διάφορες αιτίες, ανθρωπογενείς είτε άλλους αστάθμητους παράγοντες.
10. Από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ.71/1988, δεν προβλέπεται
χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για την πιστοποίηση των μέτρων και μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να διαθέτουν τα κτίρια διαφόρων χρήσεων που
εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
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15 αυτού, «Μελέτη πυροπροστασίας κτιρίων που δεν έχουν από τις διατάξεις του παρόντος
υποχρέωση λήψης μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν υποβάλλεται στο
Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώμα για έγκριση και οι
μελέτες των οποίων το τμήμα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει υποχρέωση μόνο
τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων». Στην έννοια τοποθέτησης μόνο φορητών
πυροσβεστήρων, της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του (γ) σχετικού, περιλαμβάνονται όλα
τα φορητά και απλά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 546).
11. Ορισμένες αδειοδοτούσες αρχές, στα πληροφοριακά έντυπα απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρμοδιότητάς τους που
αναρτούν στους διαδικτυακούς τους τόπους, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών,
απαιτούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια τη συμπλήρωση με άλλα δικαιολογητικά μη
ειδικώς κατονομαζόμενα, αναφέροντας ότι: «Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω
είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο
από την Υπηρεσία μας». Συνέπεια των προβλεπομένων καταχρηστικών αυτών απαιτήσεων,
είναι η πρόκληση άτυπης γραφειοκρατίας που επιβαρύνει το διοικητικό μηχανισμό και
ταλαιπωρεί ασκόπως τους διοικούμενους πολίτες. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η
παρείσφρηση ατόμων του διοικητικού μηχανισμού ή/και τρίτων με απροσχημάτιστες
παρεμβάσεις στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, απαιτώντας τον καθορισμό
διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας στην κατεύθυνση της
γραφειοκρατικοποίησης, επιδιώκοντας επαγγελματικά ή/και άλλα ιδιοτελή συμφέροντα. Το
φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί στην υπ’ αριθ. 10039 Φ.701.1/22-04-2010 διευκρινιστικήερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή Α.Π.Σ. «Διεκπεραίωση υποθέσεων Γραφείων Πυρασφάλειας»,
που ρυθμίζει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τα Γραφεία
Πυρασφάλειας, όπου ρητά αναφέρεται ότι «ορισμένοι εκ των διεκπεραιωτών αποκρύπτουν
ότι είναι κρατικοί λειτουργοί, κυρίως υπάλληλοι αδειοδοτουσών αρχών ή συνταξιούχοι του
Δημοσίου, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους είναι οι πλέον απαιτητικοί επιδεικνύοντας
πολλάκις αλαζονική συμπεριφορά». Είναι προφανές, ότι η καταχρηστική αυτή απαίτηση και
αναζήτηση επιπλέον μη προβλεπομένων δικαιολογητικών, καταστρατηγεί τη ρητή
νομοθετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (Α’44), σύμφωνα με
την οποία, προκειμένου να εκδοθεί μια διοικητική πράξη, οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν
την υποβολή δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους με αυτές πολίτες ή από άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται σε διατάξεις
νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης. Ειδικά για την έκδοση άδειας
λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το 2ο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 7 της Υ.Α. αριθ. ΑΙβ/8577/1983 (Β’526) περί υποβολής συμπληρωματικών
στοιχείων, συμπληρώσεων κ.λπ. δικαιολογητικών κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής,
καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ10551/23-02-2007 (Β’246).
12. Προς επίρρωση των παραπάνω ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Δήμοι, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, στον κατάλογο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών του
πληροφοριακού εντύπου τους, αναφέρουν ότι η βεβαίωση πυρασφάλειας πρέπει να
συνοδεύεται κι από θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας και σχεδιάγραμμα, που δεν
αποτελούν βεβαίως αντικείμενο ελέγχου κι αξιολόγησης από τις δημοτικές αρχές. Πέραν
αυτού, η προβλεπόμενη βεβαίωση πυρασφάλειας είναι συλλήβδην απαιτητή χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί σε ότι αφορά την απαίτηση προσκόμισης ως
απαιτούμενου δικαιολογητικού. Ακόμα, ενδεικτική αυθαίρετων απαιτήσεων ορισμένων
δημοτικών αρχών είναι ότι, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου
τελετών, αντί της βεβαίωσης της Πυροσβεστικής ότι το κατάστημα πληροί τους όρους &
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προϋποθέσεις πυρασφάλειας, η οποία ούτως ή άλλως δεν επιβάλλεται από ειδικότερες
διατάξεις, αυτή αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού.
β) Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών,
απαιτούν την προσκόμιση και υποβολή πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τον
ενδιαφερόμενο, αν και δεν προβλέπεται σύμφωνα με πληροφοριακό δελτίο
απαιτούμενων δικαιολογητικών, που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Π.Δ.208/2002 (Α’194) «Εκπαιδευτές
Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων
Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ.
337/2003 (Α’291) όμοιο, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.,
υποβάλλεται, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών και πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη
κανονιστική πράξη συναρμόδιων υπουργείων, δεν συνέπραξε το πρώην Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης.
13. Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όπως
καθορίζεται από σχετικές διατάξεις νόμων και ερμηνευτικών εγκυκλίων του πρώην
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου παρέχονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και παραινέσεις για τη δράση της δημόσιας διοίκησης, αποτελούν για
την Υπηρεσία μας τον θεμελιώδη άξονα της διοικητικής της δράσης που στοχεύει στην
τήρηση των αρχών νομιμότητας, προστασίας του πολίτη, οικονομικότητας και
αποτελεσματικότητας, χρηστής διοίκησης καθώς και των αρχών της καλής πίστης και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες, η διοίκηση οφείλει να
μην εκμεταλλεύεται ή εξαπατά τους πολίτες κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους
αλλά υποχρεούται να είναι συνεπής και να μην τους αντιμετωπίζει με καχυποψία. Η ανάγκη
μεγαλύτερης ευελιξίας στη δράση της δημόσιας διοίκησης, που πρέπει να κινείται με
ταχύτητα και αποτελεσματικά, σηματοδοτεί την αποδέσμευση από επουσιώδεις
γραφειοκρατικούς τύπους και διαδικαστικές αγκυλώσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτή, ιδιαίτερα
όταν αυτές δεν επιβάλλονται ούτε απορρέουν από σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Επισημαίνεται
ότι οποιαδήποτε απαίτηση των υπηρεσιών για υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών τα
οποία δεν προβλέπονται σε νόμους ή σε σχετικές κανονιστικές πράξεις, εκτός του ότι είναι
μη σύννομη και πειθαρχικά ελεγχόμενη, συμβάλει τόσο στην επιβάρυνση του διοικητικού
μηχανισμού όσο και στην ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή,
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ο κατά περίπτωση περιορισμός της προσκόμισης
πιστοποιητικού πυροπροστασίας ως απαραίτητου δικαιολογητικού για την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν παραβλάπτει το βασικό σκοπό πυροπροστασίας του
κοινού, αφού ανεξάρτητα της απαίτησης έγκρισης μελέτης ή/και έκδοσης πιστοποιητικού
πυροπροστασίας, οι υπεύθυνοι εγκαταστάσεων, υποχρεούνται στη λήψη και την τήρηση των
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που επιβάλλονται κατά περίπτωση από τη νομοθεσία
πυροπροστασίας κι οφείλουν να γνωρίζουν τη χρήση και τον τρόπο χειρισμού τους. Η
δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης διοίκησης-πολιτών και παροχής
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας προς τους πολίτες ενισχύεται με το
καθορισμό δίκαιου και σαφούς θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το
Πυροσβεστικό Σώμα απεκδύεται των ευθυνών του ως ελεγκτική αρχή._
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Θ. Ζάχος
Αντιπύραρχος
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