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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             
Διεύθυνση  Προληπτικής Πυροπροστασίας                
Tμήμα 1ο Πυροσβεστικών Κανονισμών & 
                  Διατάξεων 
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη   4                                                 
Ταχ. Κωδ.: 106 74  Αθήνα                                                 
Αρ.Τηλ.: 2132157680 / 2132157681 
Αρ. Fax: 2107407881 / 2107407885 
 
Αριθ. Πρωτ.: 39310 Φ. 700.1 

 
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            
               Αθήνα 15   Ιουλίου 2013 
 
ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος   
 
ΚΟΙΝ. : Όπως ο Πίνακας Διανομής 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1586)  

  β. Η υπ’ αριθ. 13/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1794) 
  γ. Η υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1794) 

   δ. 33845 Φ.701.2/19-6-2013 Εγκύκλιος ΑΠΣ (ΑΔΑ: ΒΕΖ2Ι-ΩΜΖ) 
   ε. 6337 Φ. 701.2/9-6-2011 Εγκύκλιος ΑΠΣ (ΑΔΑ: 4Α3ΨΙ-48) 
     στ.  27981 Φ701.2/26-6-2012 Εγκύκλιος ΑΠΣ (ΑΔΑ: Β4Λ5Ι-ΒΟΒ) 
   ζ. Παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122) 
   η. 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. Στα πλαίσια απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1586/2013 η υπ’ 
αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη με την οποία καθιερώνεται η χορήγηση πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας σε αρκετές επιχειρήσεις- 
εγκαταστάσεις, καταργείται η (β) σχετική και τροποποιείται η (γ) όμοια. Ειδικότερα: 
  
  α. Στις διατάξεις της (α) σχετικής εμπίπτουν μεταξύ άλλων οι σταθμοί αυτοκινήτων χωρίς 
αντλία καυσίμου, οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής και οι λυόμενες στεγασμένες 
κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»). 
 
 β. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο (ζ) σχετικό και αφορούν έκδοση 
άδειας δόμησης, σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις νέων κτιρίων που από άποψη ενεργητικής 
πυροπροστασίας υφίσταται υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων, το 
αιτούμενο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας του κτιρίου ή του κατά περίπτωση τμήματός του με τα σχέδια κάτοψης και τα 
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, χωρίς την 
απαίτηση υποβολής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας ενώ σε κάθε περίπτωση, οι 
υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του.  
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 γ. Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κάθε 
επιχείρηση- εγκατάσταση, απαιτείται επίσης η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αναγνωρισμένης 
εταιρίας της Κ.Υ.Α. 618/43/2005 όπως αυτή ισχύει ή του προμηθευτή πυροσβεστήρων, όπου 
δηλώνεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτής ή η ύπαρξη των απαιτούμενων σημάνσεων και 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν- 
αναγομώθηκαν ή πωλήθηκαν αντίστοιχα, για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης και 
συνεπακόλουθα τροποποιείται η (ε) σχετική. Στο συνημμένο Παράρτημα παρέχεται Υπόδειγμα 
υπεύθυνης δήλωσης για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, χωρίς τα αναφερόμενα σε αυτό 
στοιχεία να είναι δεσμευτικά. 
 
  δ. Οι Αρχές χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος της παρ.2 του άρθρου 5 της (α) 
σχετικής είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (διπλωματούχοι μηχανικοί) και η Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής 
εκπαίδευσης). 
 
  ε. Στην παρ. 7 του άρθρου 2 της (α) σχετικής, διασαφηνίζεται η ευθύνη του εργοδότη στις 
κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας που είναι ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) 
υπεύθυνος.  
 
   στ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της (α) σχετικής, οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται 
στο 30% τουλάχιστον των επιχειρήσεων- εγκαταστάσεων που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας άνευ αυτοψίας και εμπίπτουν στις διατάξεις της, εντός ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία χορήγησης. Η εξαμηνιαία βάση της ανωτέρω παρ. αφορά το Α΄ και Β΄ 
εξάμηνο κάθε έτους προκειμένου να προγραμματίζονται οι έκτακτοι έλεγχοι. Από την ανάρτηση 
της παρούσας στο διαδίκτυο, στο Υπόδειγμα ΙΙ της (η) σχετικής, να τεθεί στήλη με τίτλο 
«ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» μετά τη στήλη με τίτλο 
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», όπου κατά περίπτωση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο εφόσον η 
επιχείρηση- εγκατάσταση υποχρεούται στην εγκατάσταση μόνιμου συστήματος (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας. Σε ότι αφορά τη μελλοντική διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε επιχειρήσεις- 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην (α) σχετική, ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις επιχειρήσεις- 
εγκαταστάσεις που επιβάλλεται να διαθέτουν μόνιμα συστήματα (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
με προτεραιότητα σε εκείνες που επιβάλλεται να διαθέτουν μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό 
δίκτυο ή/και αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος.  
 
   ζ. Στις Υπηρεσίες σας να τηρείται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, Βιβλίο χορήγησης  
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας άνευ αυτοψίας σύμφωνα με την (α) σχετική, 
όπου θα υφίσταται στήλη με τίτλο «ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 
 
  η. Τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής σε ότι αφορά την επιβολή κυρώσεων 
σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις που για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους 
χρησιμοποιούν υγραέριο, υγρά καύσιμα ή φυσικό αέριο. 
 
2. Διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες σας, δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν αν οι μελέτες 
ενεργητικής πυροπροστασίας που σας έχουν υποβληθεί για έγκριση, έχουν ήδη ή πρόκειται να 
υποβληθούν στην οικεία Πολεοδομική Αρχή στις συντρέχουσες περιπτώσεις, επειδή την ευθύνη 
έχει ο μελετητής μηχανικός που γνωρίζει το λόγο υποβολής των μελετών στις Υπηρεσίες σας 
(αλλαγή χρήσης, τακτοποίηση αυθαίρετου χώρου κοκ), χωρίς αυτός να απαιτείται να αναφέρεται 
στη υποβληθείσα αίτηση έγκρισης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά συνέπεια στις 
μελέτες πυροπροστασίας. Επομένως, καταργείται το τελευταίο εδ. της παρ. 2 της (στ) σχετικής. 
Στις περιπτώσεις όμως που εμπίπτουν στο (ζ) σχετικό, στην αίτηση που υποβάλλουν οι 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΙ-ΟΔΞ



 3

ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν το λόγο αρχειοθέτησης των υποβαλλόμενων μελετών 
πυροπροστασίας και τη σχετική νομοθεσία (Παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν. 4156/2013). 
Επίσης, στα πλαίσια περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας, καταργείται η παρ.3 της (στ) 
σχετικής.   
 
3. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, πιστοποιητικά ή 
άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, πρέπει να περιορίζονται στα 
απολύτως απαραίτητα. Τέλος, στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α΄ 138), προβλέπεται 
μεταξύ άλλων ότι τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται 
από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει 
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα 
πρωτότυπα. 
                       Με εντολή Αρχηγού 

  Ο Υπαρχηγός  
 
 
 

Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου 
Αντιστράτηγος ΠΣ 

 
257-2013 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
     Γραφείο κ. Υπουργού 
 
2.Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
     Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
 
3. 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 
 
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
     Νίκης 4 
     102 48 ΑΘΗΝΑ 
 
5. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 
     Βερανζέρου 15 
     106 77 ΑΘΗΝΑ 
 
6. Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών-Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας «Η 
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»  
     Περσέως 32  
    11853  ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(συνημμένο στην υπ’ αριθ. 39310 Φ.700.1/15-7-2013 εγκύκλιο ΑΠΣ) 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας  

Αναγνωρισμένη  εταιρία συντήρησης πυρ/ρων (    )  Κατασκευαστής πυρ/ρων (    )   Εισαγωγέας πυρ/ρων (    )    
και οι πυροσβεστήρες που αναφέρονται στο Δ. Αποστολής – Τιμολόγιο Νο.  ………………… της…………………. 

Πουλήθηκαν  (    )           Συντηρήθηκαν   (    )     Αναγομώθηκαν  (    ) 
σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/2005 & 17230/671/2005- φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις και πιστοποιητικά  
συμμόρφωσης των Κ.Υ.Α. 618/43/2005 & 17230/671/2005 και πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και  
ασφαλείας. 
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Οι πυροσβεστήρες είναι οι εξής και αφορούν: 
1) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ                     ………………………………………………………………. . 
2) ΠΕΛΑΤΗΣ                                                ………………………………………………………………. . 

- Είδος Εγκατάστασης:            ………………………………………………………………. . 
- Διεύθυνση:                            ………………………………………………………………. . 

                                                                                             
Τύπος πυροσβεστήρα Ποσότητα 

  

  

  

  

  

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

Αρ. Πιστοποίησης Αναγνωρισμένης Εταιρείας:…………………....... 
………………………………………………………………………….... 
 

Ημερομηνία:……………………………(4) 

 

Ο/Η Δηλών-ούσα 
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