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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

Αριθμ.  12/2012 (1)
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λει−

τουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 
των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων. 

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος».

δ) Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 213).

ε) Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (ΦΕΚ Β΄ 762) απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί−
τη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ−
στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο 
Οικονόμου».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συ−
ντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα 
στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγ−
χου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπρο−
στασίας στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστά−
σεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συ−
ντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων − 
εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη 
εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιη−
τικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλί−
ου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας.

2. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, 
καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής, 
εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχεί−
ρησης − εγκατάστασης. 

Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) 
φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά 
διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευ−
αστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος 
έλεγχος και συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυρο−
προστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το 
νόμο προσόντα και ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο 
από την επιχείρηση − εγκατάσταση, Βιβλίο Ελέγχου και 
Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

3. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο 
με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά 
στην επιχείρηση − εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή 
χώρο και πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη 
διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί. 
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4. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων 
Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυ−
ροπροστασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 
ΙΙ. Κάθε βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που 
ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης. 

5. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη πυρο−
προστασίας της επιχείρησης − εγκατάστασης ή τα κατά 
περίπτωση προβλεπόμενα σχέδια κατόψεων − έγγραφα, 
εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης.

6. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας, σελιδομετρείται και θεωρείται 
στην πρώτη σελίδα του από την κατά τόπο αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφε−
ται επίσης και συμπληρώνεται, από τον υπεύθυνο της 
επιχείρησης − εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του. 

7. Η πρώτη σελίδα του ανωτέρω Βιβλίου εκτυπώνεται 
αμέσως μετά τη σελίδα του συνημμένου Υποδείγμα−
τος Ι της παρούσας, όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης 
φορητών πυροσβεστήρων και ενδεικτικά προληπτικά 
μέτρα πυροπροστασίας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης 
της επιχείρησης − εγκατάστασης, δεν είναι υποχρεωτική 
η εκ νέου έκδοση του Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης 
των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αλλά δύναται 
να προσαρτάται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας, 
το όποιο θεωρείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται.

9. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενερ−
γητικής Πυροπροστασίας διατίθεται, όχι αποκλειστικά, 
από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
με την καταβολή ευλόγου τιμήματος. Με απόφαση του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμη−
μα ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται 
το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, το αυτόματο σύ−
στημα πυρανίχνευσης, το σύστημα κατάσβεσης τοπικής 
εφαρμογής, το αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης, 
το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), 
το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα 
ψύξης δεξαμενών, το μόνιμο αφροποιητικό σύστημα, το 
μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 
(και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγα−
φωνικό σύστημα κ.ά.

2. 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.ά.

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό (ενερ−

γητικής) πυροπροστασίας μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου 
και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

2. Επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εφο−
διασθεί με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
και προκειμένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται 
να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία.

3. Βιβλία Έλεγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργη−
τικής Πυροπροστασίας που έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στα Υποδείγματα της υπ’ αριθμ. 
12β/2010 πυροσβεστικής διάταξης, συνεχίζουν να διατί−
θενται μέχρι εξάντλησής τους.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώ−
σει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρού−
σα, σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις στις οποίες δεν 
επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάστα−
ση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, 
ούτε για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους 
χρησιμοποιούν υγραέριο, υγρά καύσιμα ή φυσικό αέριο, 
χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη − εκμεταλ−
λευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης προκειμένου να 
συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί 
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνω−
στοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα 
Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού 
Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχεί−
ρησης − εγκατάστασης. 

2. Η Πυροσβεστική Αρχή, στις επιχειρήσεις– εγκατα−
στάσεις που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας 
δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα δι−
αλαμβανόμενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιη−
τικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της επιχείρησης − 
εγκατάστασης, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην 
αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας 
της καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κι−
νεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, 
κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης − 
εγκατάστασης.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπ’ αριθμ. 12β/2010 πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 
546).
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 10 Μαΐου 2012

Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

Εγκρίθηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Aριθμ.     13/2012 (2)
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυ−

ροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις. 

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 258)».

β) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κω−
δικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος».

γ) Του άρθρου 62 της υπ’ αριθμ. 3021/1986 (ΦΕΚ Β΄ 847) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιη−
τικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από 
τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα». 

δ) Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 213).

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

στ) Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (ΦΕΚ Β΄ 762) από−
φασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευ−
θέριο Οικονόμου».

ζ) Του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπρο−
στασίας κτιρίων».

η) Της υπ’ αριθμ. 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) πυροσβεστικής 
διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασί−
ας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983 
(ΦΕΚ Β΄ 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 
959) πυροσβεστικές διατάξεις.

θ) Της υπ’ αριθμ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

ι) Της υπ’ αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».

ια) Της υπ’ αριθμ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής 
διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμε−
νες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα 
(τέντα)».

ιβ) Της υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκύκλιου 
Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Περί 
υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας». 

ιγ) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινή−
των» του Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκι−
νήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων − 
λιπαντηρίων αυτοκινήτων».

2. Το γεγονός ότι υφίστανται ανάγκες αύξησης του 
επιπέδου πυροπροστασίας και απλοποίησης των δια−
δικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις επιχειρή−
σεις – εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

(ενεργητικής) πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν 
στις ακόλουθες διατάξεις:

i) Της υπ’ αριθμ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

ii) Της υπ’ αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».

iii) Της υπ’ αριθμ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής 
διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμε−
νες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα 
(τέντα)».

iv) Της υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκυκλίου 
Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Περί 
υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» μη περιλαμ−
βανομένων των εστιατορίων, μπαρ, χώρων αναψυχής 
κλπ θεωρητικού πληθυσμού κάτω των 50 ατόμων του 
κεφ. Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) 

χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας εφόσον από την ισχύου−
σα νομοθεσία πυροπροστασίας ή την υπόδειξη μέτρων 
και μέσων πυροπροστασίας, δεν επιβάλλεται η εγκα−
τάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπρο−
στασίας με την υποβολή:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, εφόσον 
απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις περί δομικής 
πυροπροστασίας− πυραντίστασης, από το μελετητή ή 
επιβλέποντα μηχανικό που έχει αυτό το δικαίωμα, στην 
οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και 
λειτουργούν καλώς τα μέτρα δομικής πυροπροστασίας − 
πυραντίστασης που προβλέπονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περί−
πτωση νομοθεσία πυροπροστασίας

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 από τον ιδιο−
κτήτη − εκμεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης 
στην οποία δηλώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί− εγκατα−
σταθεί τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προ−
βλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας 
και την ισχύουσα, κατά περίπτωση νομοθεσία πυρο−
προστασίας και

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέ−
πονται στην ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυ−
ροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις 
ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις.

2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό ενερ−
γητικής πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν 
στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κα−
νονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»:

i) Άρθρο 8 − «Γραφεία».
ii) Άρθρο 9 − «Καταστήματα». 
iii) Ανεξάρτητες αποθήκες του Άρθρου 11 − «Βιομηχα−

νίες − βιοτεχνίες».
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χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας εφόσον από την ισχύ−
ουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δεν επιβάλλεται η 
εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυ−
ροπροστασίας με την υποβολή:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 από τον ιδιο−
κτήτη − εκμεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης 
στην οποία δηλώνεται ότι έχουν τοποθετηθεί− εγκατα−
σταθεί τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστα−
σίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη 
ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για 
τη συγκεκριμένη χρήση και

(β) Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέ−
πονται στην ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυ−
ροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

3. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό ενερ−
γητικής πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις − εγκατα−
στάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν 
στο άρθρο 7 − «Εκπαιδευτήρια» του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 
Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» εφόσον 
διαθέτουν αποκλειστικά μία (1) ισόγεια αίθουσα διδα−
σκαλίας και θεωρητικό πληθυσμό έως 50 άτομα χωρίς 
τη διενέργεια αυτοψίας με την υποβολή των δικαιολο−
γητικών εγγράφων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 από το 
μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό που έχει αυτό το δι−
καίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, 
τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

4. Στις επιχειρήσεις− εγκαταστάσεις που άποψη πυ−
ροπροστασίας εμπίπτουν στις διατάξεις:

i) Της υπ’ αριθμ. 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) πυροσβεστικής 
διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασί−
ας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983 
(ΦΕΚ Β΄ 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 
959) πυροσβεστικές διατάξεις.

ii) Της υπ’ αριθμ. 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθή−
κες».

iii) Της υπ’ αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) πυροσβεστικής 
διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 
8α/2002 και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων».

iv) Της υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκυκλίου 
Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος «Περί 
υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

v) Του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπρο−
στασίας κτιρίων».

vi) Της υπ’ αριθμ. 11/2003 (ΦΕΚ Β΄ 817) πυροσβεστικής 
διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμε−
νες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα 
(τέντα)».

vii) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινή−
των» του Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και προ−
ϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκι−
νήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων − 
λιπαντηρίων αυτοκινήτων» που δεν διαθέτουν αντλία 
καυσίμου

εφόσον λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και 
ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο το πιστοποιητι−

κό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν έχει χορηγηθεί 
κατόπιν απαιτούμενης διενέργειας αυτοψίας ή δεν δύ−
ναται, κατ’ εκτίμηση του Διοικητή της οικείας Π.Υ. να 
χορηγηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, τούτο 
χορηγείται άμεσα και η Πυροσβεστική Αρχή υποχρε−
ούται να διενεργήσει αυτοψία εντός διμήνου από την 
ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν τηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας. 

Άρθρο 2
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας − 

εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική 
Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές δια−
τάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός 
από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις 
κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες 
ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια 
ισχύος.

2. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις, 
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορη−
γείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία 
και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια 
Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης 
χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώ−
σεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης 
άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτή−
ματος του ιδιοκτήτη − εκμεταλλευτή της επιχείρησης − 
γκατάστασης. 

3. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, 
όπως εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης 
Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κ.λπ. 

4. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και 
χωρίς να αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχεί−
ρησης− εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα 
αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύμ−
φωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 
χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρ−
καγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο 
για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους 
παράγοντες.

Άρθρο 3
Έκτακτοι έλεγχοι

1. Πλέον των οριζόμενων στις κείμενες διατάξεις, οι 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε 
καθημερινή βάση με τους εντεταλμένους πυροσβεστι−
κούς υπαλλήλους τους, δειγματοληπτικούς έκτακτους 
ελέγχους, στις επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις που εμπί−
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πτουν στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλε−
πόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγρά−
φονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νο−
μοθεσία πυροπροστασίας, ενώ επιπροσθέτως, ελέγχουν 
αν τηρείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων − 
εγκαταστάσεων, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης 
Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλεί−
ψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και 
την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη − εκμεταλ−
λευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης προκειμένου 
να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα 
από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις 
του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παρα−
λείψεις σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη 
μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις 
του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού

ενεργητικής πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις − εγκαταστά−
σεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις δια−
τάξεις του κεφ. Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), δύναται 
να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος 
ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από την 
εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προ−
κειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδο−
μικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης 
ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας 
στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προ−
σωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, 
είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων 
στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητι−
κής πυροπροστασίας.

3. Σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις στις οποίες έχει 
ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου 
χορήγησης. 

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγ−
χο στις επιχειρήσεις− εγκαταστάσεις που εμπίπτουν 
στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας δια−
πιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων 
και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρο−
προστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά 
της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια 
λειτουργίας καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και 
κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, 
κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης − 
εγκατάστασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες δι−
ατάξεις.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμ. 13/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1506) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13α/2010 όμοια 
(ΦΕΚ Β΄ 141), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 10 Μαΐου 2012

Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

Εγκρίθηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 20839/18929 (3)
Αυτοδίκαιη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Έρ−
γων Τροιζηνίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/8.6.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 39/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την αυτοδίκαιη 
λύση των επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995.

5. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/2154/22.2.2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 308/Β΄/
10.3.2000) με την οποία συστάθηκε η αμιγής δημοτική 
επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κα−
τασκευής Έργων Τροιζηνίας».

6. Το υπ’ αριθμ. 3411/9.5.2012 έγγραφο του Δήμου 
Τροιζηνίας με το οποίο διαπιστώνεται ότι η «Δημοτική 
Επιχείρηση Κατασκευής Έργων Τροιζηνίας» δεν είχε 
προσαρμόσει το καταστατικό της στις διατάξεις του 
Ν. 3463/2006 μέχρι την 31.12.2010, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη λύση της ως άνω επιχείρησης.
Η δαπάνη για την αμοιβή των εκκαθαριστών θα κα−

λυφθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης της εν λόγω 
επιχείρησης. Από τη λύση της επιχείρησης δεν προκα−
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 




