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Τροποποίηση της κοινής Υ.Α. αρ. 7755/160/88 περί λήψης µέτρων πυροπροστασίας στις 
Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες 
εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθρο 3.  
(ΦΕΚ 22/Β/28-1-91) 
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 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. 238/73 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 
66/Α/79). 
β) Του Π.∆. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 
96/Α/86) και του Π.∆. 396/89 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας  Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 
172/Α/89). 
γ) Της µε αρ. Υ1074/ 14-5-1990 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Μαντζώρη» (ΦΕΚ 
325/Β/15.5.1990). 
δ)Του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής 
Προγραµµατικής Συµφωνίας και Αναπτυξιακής Σύµβασης, Ένταξη επενδύσεων στα 
Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του Ν.1262/82 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/87).  
ε) Του Π.∆. 480/76 «Περί λήψεως µέτρων πυρασφάλειας υπό Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων και αποθηκών» (ΦΕΚ 170/Α/76). 
στ).  Της κοινής απόφασης αρ. 7755/160/88 των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας Τάξης 
και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας περί λήψεως µέτρων πυροπροστασίας στις 
Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 
εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ 241/Β/88).   
2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθµίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια των πάσης 

φύσεως Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, αποφασίζουµε: 
 Αντικαθιστούµε το άρθρο 3 της απόφασης 7755/160/88 των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 241/Β/88) ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
1. Για τη χορήγηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΒΕΤ της άδειας λειτουργίας που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, πέραν των άλλων 
δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας 
και πιστοποιητικού από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι έχουν ληφθεί τα 
αναγραφόµενα στην ισχύουσα για την υπόψη εγκατάσταση µελέτη µέτρα 
πυροπροστασίας και ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια. Ειδικά, προκειµένου για εγκαταστάσεις, 
στις οποίες χορηγείται προσωρινά άδεια λειτουργίας ή προθεσµία προς µεταφορά, το 
σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια. 
Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας δύο, 
τουλάχιστον, µήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του. 
Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, που έχουν εκδοθεί µέχρι της δηµοσιεύσεως της 
παρούσης, εξακολουθούν να ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους. 

2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η 
υποβολή νέας µελέτης, εφόσον: 



α)  ∆εν επέρχεται αύξηση της καλυπτόµενης επιφάνειας που επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων 
µέτρων πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
β)  ∆εν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Οµοίως ∆ε απαιτείται η υποβολή 
νέας µελέτης σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας ή µεταβίβασης της επιχείρησης.  
    Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι έχουν µεν ληφθεί τα προβλεπόµενα 
από τον εγκεκριµένο Ε.Κ.ΠΥ. στα πλαίσια του Π.∆. 460/76, µέτρα και µέσα πυρασφάλειας 
τα οποία όµως δεν είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα Απόφαση η Π.Υ. 
υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας. 
    Στη βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται πρόσθετα µέτρα Πυροπροστασίας που απαιτούνται 
και ο χρόνος, µέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν και που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα 
(1) έτος.  
    Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέµα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης, η αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής 
άδειας λειτουργίας µε βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση. 
     Ο κάτοχος της εγκατάστασης οφείλει να προσκοµίσει οριστικό πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας µέσα στο χρόνο που αναφέρεται στη βεβαίωση. Σχετικός όρος αναγράφεται 
στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκατάστασης.   
      Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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