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ΘΕΜΑ: «Έκδοση της υπ΄ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου 

και Συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή 
εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ΄ αριθ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών 
Διατάξεων» 

 
ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 545) 

β. Η υπ’ αριθ. 12α/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 2266)   
γ. Η υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1506) 

 
 
 
1. Σας γνωρίζουμε ότι με τη (γ) σχετική δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική 

Διάταξη, με την οποία καταργούνται οι (α) και (β) σχετικές, με σκοπό την απλοποίηση των 
διαδικασιών, την μείωση της γραφειοκρατίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
εγγράφων, την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης που προϋποθέτει η έκδοση του 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
υποχρεούνται στην λήψη και εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας και γενικότερα την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών. 

 
2. Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την υπ΄ αριθ.12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη, 

είναι οι εξής: 
α. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, 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. Πρόκειται κυρίως για μικρές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ή για 
επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις (μεταξύ των οποίων είναι και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα 
Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι εποπτευόμενοι Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανισμοί αυτών κ.α.), 
που για τη λειτουργία τους δεν είναι προαπαιτούμενο το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 
Οι εξαιρούμενες από την 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη επιχειρήσεις και 
εγκαταστάσεις, δεν επιβαρύνονται με το κόστος προμήθειας του Βιβλίου και δεν 
υπόκεινται στην γραφειοκρατική διαδικασία προμήθειας, συμπλήρωσης, τήρησης και 
φύλαξης του Βιβλίου. 

β. Έχει προστεθεί στη παράγραφο 3 του άρθρου 1, η αυτονόητη πρόταση ότι οι επιχειρήσεις 
ή εγκαταστάσεις οι οποίες θα απαλλάσσονται από την τήρηση του Βιβλίου Ελέγχου και 
Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν απαλλάσσονται από τον έλεγχο και 
τη συντήρηση των φορητών και απλών μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα.  



 
γ. Στο άρθρο 2 παρέχονται ορισμοί για τον «υπεύθυνο επιχείρησης ή εγκατάστασης», για τα 

«μόνιμα και ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας» καθώς και για τα «φορητά και απλά 
μέσα πυροπροστασίας». 

δ. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης, δεν απαιτείται η εκ 
νέου έκδοση του Βιβλίου αλλά ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 
4. 

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις», το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας δύναται να διατίθεται και από τις κατά τόπους 
αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οπότε καταργείται η αποκλειστική διάθεση του 
Βιβλίου από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο δύναται να προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος 
και από το ελεύθερο εμπόριο εφόσον υπάρξει.  

στ. Στο άρθρο 5 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις», δεν προβλέφθηκε η εξουσιοδότηση στον 
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για τον καθορισμό τιμήματος για τη διάθεση της 
νομοθεσίας πυρασφάλειας στους μελετητές μηχανικούς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 
Γενικότερα, η νομοθεσία πυρασφάλειας είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική πύλη 
www.fireservice.gr, ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες με δυνατότητα 
εκτύπωσης ή/και ηλεκτρονικής αποθήκευσης. 

ζ. Στο άρθρο 7 «Κυρώσεις», έχει παραληφθεί η ανάκληση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας 
όταν η Πυροσβεστική Αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στις 
12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικές Διατάξεις. Η διαδικασία ανάκλησης καθορίζεται με 
την υπ΄ αριθ. 57830 Φ.701.1. / 01-12-2008 Εγκύκλιο Διαταγή Νο 10 Α.Π.Σ., όπου μεταξύ 
άλλων προβλέπεται ανάκληση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας ύστερα από εντοπισμό 
πραγματικών ελλείψεων στα μέσα πυροπροστασίας και όχι λόγω έλλειψης παραστατικών 
εγγράφων ελέγχου και συντήρησης όπως είναι το Βιβλίο Έλεγχου και Συντήρησης μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 
3. Η (γ) σχετική έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη του Πυροσβεστικού Σώματος 

www.fireservice.gr, στη διαδρομή: «Νομοθεσία ► Πυροπροστασία ► Γενικά – Λοιπές 
Εγκαταστάσεις ► Συντήρηση Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», από όπου μπορείτε να 
την εκτυπώσετε ή/και να την αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά.  

 
4. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείστε για την προσεκτική μελέτη και εφαρμογή της (γ) 

σχετικής στις συντρέχουσες περιπτώσεις καθώς και για την ενσωμάτωσή της εν λόγω 
Πυροσβεστικής Διάταξης, στο εγχειρίδιο των Γραφείων Πυρασφάλειας, με τίτλο  
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
5. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), παρακαλούνται να δημοσιεύσουν τη 12β/2010 
Πυροσβεστική Διάταξη στο «Ενημερωτικό Δελτίο» και στο «Τεχνικό Βήμα» αντίστοιχα, για 
ενημέρωση των μελών τους._ 

 

 

 
Ο Αρχηγός ΠΣ 
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