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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
   
  Αθήνα, 4 Απριλίου  2014 
 
  ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
                
   ΚΟΙΝ. : Όπως πίνακας διανομής        
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την δυνητική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς  
   έγκριση, μετά την αρχειοθέτησή τους» 

 
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4156/2013 (Α΄ 122) 
  β. 33845 Φ.701.2/19-6-2013 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΒΕΖ2Ι-ΩΜΖ) 
 
1. Σε συνέχεια γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων Υπηρεσιών του Σώματος και αιτημάτων μελετητών 
μηχανικών αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση από τις 
Υπηρεσίες μετά την αρχειοθέτησή τους αλλά πριν τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου (3) του (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε 
τα εξής: 
 
  α. Στα πλαίσια δημοσίευσης του (α) σχετικού εκδόθηκε η (β) όμοια, όπου προβλέφθηκε ο κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή του χώρου – εργοδότη, έλεγχος της μελέτης ενεργητικής 
πυροπροστασίας από τις Υπηρεσίες σας, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας κατά την 
διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.  
 
  β. Έχουν πολλάκις αναφερθεί περιπτώσεις υποβολής προφορικών αιτημάτων προεπισκόπησης των 
υποβαλλόμενων προς αρχειοθέτηση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας μετά την αρχειοθέτησή τους, επειδή η 
εν λόγω άτυπη διαδικασία προφυλάσσει τους ενδιαφερόμενους από εσφαλμένες μελλοντικές ενέργειές τους.  
 
  γ. Στην Υπηρεσία μας έχουν υποβληθεί προφορικά και γραπτά αιτήματα επιχειρήσεων- Οργανισμών αναφορικά 
με τη δυνατότητα έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας από τις Υπηρεσίες σας ώστε ακολούθως να 
υποβάλλονται πλήρεις σε εκείνες του ΕΣΠΑ, επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν επιλέξιμες δαπάνες που θα 
προκύψουν στην περαίωση του έργου από ενδεχόμενες εκ των υστέρων παρατηρήσεις των Γραφείων 
Πυρασφάλειας. 
 
2. Ύστερα από τα παραπάνω, η διαδικασία της παρ. 4β της (β) σχετικής να αφορά πέραν της διαδικασίας 
χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας ύστερα από αίτηση του  ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη – 
εκμεταλλευτή του χώρου – εργοδότη και τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης έγκρισης μελέτης ενεργητικής 
πυροπροστασίας μετά την αρχειοθέτηση των μελετών πυροπροστασίας-σχεδίων κατόψεων. Κατά τα λοιπά, 
ισχύουν και εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4γ της (β) σχετικής και συνεπώς οι παρ. 
4β και 4γ αυτής, αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«β. Μετά την αρχειοθέτηση των  μελετών πυροπροστασίας- σχεδίων κατόψεων και εφόσον υποβληθεί 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 κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα, χορηγούν πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν προβαίνουν 
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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 έγκρισης της μελέτης 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». 
 
 
            Με εντολή Αρχηγού 

  Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης 
 
 

 
Χαράλαμπος Α. Αφάλης 

Αντιστράτηγος ΠΣ 
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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 
 
3. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 
Βερανζέρου 15 
106 77 ΑΘΗΝΑ 
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