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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
          Αθήνα,  18  Ιουνίου 2013 

 
          ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
          
          ΚΟΙΝ. : Όπως πίνακας διανομής 
 
 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση N. 4156/2013- Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής  
    μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας δόμησης και χορήγησης  
    πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας» 

 
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122) 
             β. Ν. 4030/2012 (ΦΕΚ Α΄ 249)   
             γ. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 7533/2012 (ΦΕΚ Β΄ 251) 
   δ. Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) 
   ε. Η υπ’ αριθ. 13366 Φ. 701.2/02-04-2012 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: Β4Ω9Ι-9ΛΞ) 
 στ. 57830 Φ.701.1 / 01-12-2008 Εγκύκλιος Διαταγή 10 Α.Π.Σ «Διεξαγωγή Υπηρεσίας στα Γραφεία 

      Προληπτικής Πυροπροστασίας- Τυποποίηση Διαδικασίας» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  
      και ισχύει (ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι- Ρ/18-10-2010) 

 
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του παραπάνω (α) σχετικού, αντικαθίσταται η περίπτωση η΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του (β) όμοιου σε ότι αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, ως εξής: 
«η. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
πυροπροστασίας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό, και η οποία συνοδεύεται από αποδεικτικό έγγραφο 
ότι έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία». 
 
2. Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου, προστίθεται στο άρθρο 4 του (β) σχετικού η παρ. 5 ως 
εξής: 
«5. Μέχρι την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών του παρόντος 
άρθρου τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 δύναται να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός 
συμπυκνωμένου ψηφιακού δίσκου (CD) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού η οποία 
πρωτοκολλείται για το περιεχόμενο αυτού κατά το παράρτημα 2. Σε αυτή την περίπτωση τα ψηφιακά αρχεία 
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου στην 
Υ.ΔΟΜ. και φέρουν ηλεκτρονικά βέβαιη χρονολογία υποβολής. Ο έλεγχος πληρότητας πραγματοποιείται κατά τις 
διατάξεις του παρόντος επί του φύλλου ελέγχου.»  
 
3. Στις περιπτώσεις (2) και (8) της παρ. 3 του άρθρου 2 της (γ) σχετικής, αναφέρεται ότι προκειμένου να εκδοθεί 
άδεια δόμησης απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Υ.ΔΟΜ. αρχιτεκτονική μελέτη όπου εμπεριέχεται η μελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία που χορηγείται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που υποβάλλεται 
υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της 
Υπηρεσίας Δόμησης. 
 
4. Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη ότι έχει επέλθει τροποποίηση της διαδικασίας των 
καθοριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία καθορίζουμε τα εξής: 
 
α. Στο στάδιο έκδοσης άδειας δόμησης, ο μελετητής μηχανικός υποβάλλει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη 
ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες κατόψεις και τεχνικές περιγραφές μονίμων 
συστημάτων όπου απαιτούνται, καθώς και μελέτη παθητικής πυροπροστασίας υπογεγραμμένη μόνο από τον 
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αρμόδιο μελετητή μηχανικό. Εναλλακτικά ο μελετητής μηχανικός δύναται να υποβάλλει τις εν λόγω μελέτες και με 
κάθε ψηφιακό μέσο όπως CD. Στην περίπτωση αυτή, ο μελετητής μηχανικός αναγράφει στην αίτησή του 
αναλυτικά τα περιεχόμενα του ψηφιακού μέσου. Οι Υπηρεσίες σας μετά την παραλαβή των μελετών, χορηγούν 
στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό παραλαβής, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα και αρχειοθετούν σε σχετικό 
φάκελο μία (1) πλήρη σειρά μελετών (παθητικής – ενεργητικής), ή/και του ψηφιακού μέσου σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο (στ) σχετικό. 
 
β. Κατά την διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή του χώρου – εργοδότη, οι Υπηρεσίες σας να προβαίνουν στον έλεγχο 
της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας, την εγκρίνουν και χορηγούν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν προβαίνουν στην έγκριση και συντάσσουν αρνητικό 
απαντητικό έγγραφο με τις διαπιστούμενες ελλείψεις που αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της 
επιχείρησης- εγκατάστασης και κοινοποιείται: 
i. Στην Υ.ΔΟΜ.  
ii. Στους μελετητές μηχανικούς παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
Διευκρινίζεται ότι εφόσον οι μελέτες ενεργητικής ή/και παθητικής πυροπροστασίας έχουν υποβληθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή, για να εγκριθούν από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται η υποβολή τους σε 
έντυπη μορφή για λόγους ευχερούς ελέγχου και διεκπεραίωσης. 
 
γ. Κατά τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας εφόσον κατά την προεπισκόπηση 
της μελέτης πυροπροστασίας από άποψη παθητικής πυροπροστασίας επί στοιχείων που δεν απαιτούν 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις (όπως του τρόπου υλοποίησης του δείκτη πυραντίστασης), διαπιστωθούν 
ελλείψεις ως προς την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία, 
πλην όμως αφορούν σοβαρά ζητήματα, όπως απουσία εξόδου κινδύνου ή κλιμακοστασίου, να προβαίνετε στην 
έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, ενημερώνοντας την Υ.ΔΟΜ., τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της 
επιχείρησης- εγκατάστασης και το μελετητή μηχανικό της παθητικής πυροπροστασίας. 
 
5. Στις Υπηρεσίες σας να τηρείται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αρχείο παραλαβής μελετών πυροπροστασίας. 
 
6. Από αναρτήσεως της παρούσας στο διαδίκτυο τροποποιούνται οι παραπάνω (ε) και (στ) σχετικές, καθώς και 
κάθε άλλη ερμηνευτική εγκύκλιός μας, που ρύθμιζε διαφορικά τη διαδικασία στις συντρέχουσες περιπτώσεις. 
 

          Με εντολή Αρχηγού 
  Ο Υπαρχηγός  

 
 
 

Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου 
Αντιστράτηγος ΠΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 
     και Κλιματικής Αλλαγής 
     Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & 
     Αστικού Περιβάλλοντος 
    Γενική Δ/νση Πολεοδομίας 
    Δ/νση Ο.Κ.Κ. 
    Μεσογείων & Τρικάλων 36 
    115 26 ΑΘΗΝΑ 
 
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
     Νίκης 4 
    102 48 ΑΘΗΝΑ 
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3. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση 
    Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 
    Βερανζέρου 15 
    106 77 ΑΘΗΝΑ 
 
227-2013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(συνημμένο στην υπ’ αριθ.  33845 Φ.701.2/18-6-2013  εγκύκλιο ΑΠΣ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 
Αριθμός Πρωτοκόλλου:  
 
Ημερομηνία 
Πρωτοκόλλου: 

 

 
Αριθμός Μητρώου 
Εγκεκριμένης Μελέτης 
(ή Χ.Π.Ε.): 

 

 
 
 
Θέμα: 
 
 

«Υποβολή μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας» 
Κτίριο Γραφείων (άρθρο 8) 
Υπόγειο, Ισόγειο, Α΄ Όροφος, Β΄ Όροφος 
Διεύθυνση:………. 
Ιδιοκτήτης- νόμιμος εκπρόσωπος……………………….. 

 
 
Στοιχεία Συντάκτη: 
(Ονοματεπώνυμο, 
ειδικότητα, αρ. μητρώου) 
 

Μελέτη ενεργητικής  πυροπροστασίας: 
…………………………. 
Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας: 
………………………….. 

 
 
Παραλαμβάνουσα 
Αρχή: 

Υπηρεσία Δόμησης ……………. 
 
 

 
 

Ημερομηνία: ………./………../201….. 
 

Ο Παραδίδων 
 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
Ονοματεπώνυμο 

Βαθμός  

 
 

 
 
 
 
 

Ο Παραλαβών 
 
 
 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
Ονοματεπώνυμο  
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