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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 18 Απριλίου 2011 
 
 
  ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος  
 
  KOIN.: 1.- Y.Π.Ε.Κ.Α. 
                    Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. - Τμήμα A’       
                    Μεσογείων & Τρικάλων 36 
                    115 26   ΑΘΗΝΑ  
 
                2.- Τ. Ε. Ε. 
                     Νίκης 4, 105 63  ΑΘΗΝΑ 
 
               3.- Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
                    Βερανζέρου 15,  
                    106 77  ΑΘΗΝΑ 
 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 57165 Φ.701.6/2-2-2011 Απόφασης κ. Υφυπουργού  
  Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός διαδικασίας υποβολής εγγράφων στοιχείων» 

 
ΣΧΕΤ.: α.- Η υπ’ αριθ. 57165 Φ.701.6/2-2-2011 Απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του  

      Πολίτη (ΦΕΚ Β’  382) 
  β.- Π.Δ. 334/1994 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ΦΕΚ Α΄ 176)» 

   
1.- Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 382/2011, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 57165 Φ.701.6/2-2-2011 
Απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης, 
σύνθεσης και λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, για την αξιολόγηση υλικών και συστημάτων 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
2.- Με την εν λόγω Απόφαση, πέραν του ότι καθιερώνεται περαιτέρω η τυποποίηση και 
απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των υλικών και συστημάτων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, η καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, καθώς και η σταδιακή 
ομοιόμορφη θεώρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας ενεργητικής πυροπροστασίας εκ μέρους 
των Υπηρεσιών του Π.Σ. στο ανωτέρω αντικείμενο, απεμπλέκονται η Διεύθυνση Προληπτικής 
Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. από τη μέχρι πρότινος άτυπη αξιολόγηση υλικών και συστημάτων 
παθητικής πυροπροστασίας και κατ’ επέκταση τον έλεγχο των εκθέσεων δοκιμής- 
πιστοποιητικών αναγνωρισμένων εργαστηρίων που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω στοιχεία 
δομικής πυροπροστασίας. 
 
3.- Ειδικότερα: 
  α.- Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26979/1300/1988 Απόφαση κ. αν. Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
301 Δ΄), ο έλεγχος των απαιτήσεων παθητικής πυροπροστασίας του Π.Δ.71/1988 και της 
τήρησης των προδιαγραφών σύνταξης της σχετικής μελέτης, αποτελεί αρμοδιότητα της 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας των κτιρίων και 
συνεπακόλουθα, ο έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων και ο 
προσδιορισμός των δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων κελύφους των 
πυροδιαμερισμάτων, καθώς και ο έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, 
υπάγεται μεταξύ άλλων στις προδιαγραφές σύνταξης των μελετών πυροπροστασίας της 
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παραπάνω Υ.Α. (παρ. 2.4.2.2.2) και συνεπώς αποτελεί μαζί με τον πίνακα δεικτών 
πυραντίστασης της παρ. 2.4.2.2.5 και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών 
στοιχείων (με αναφορά στο άρθρο 14 του Π.Δ. 71/1988 ή με την προσκόμιση των ανάλογων 
πιστοποιητικών ελέγχου αναγνωρισμένων εργαστηρίων) στοιχεία που πρέπει να περιέχονται 
στην υποβαλλόμενη για έλεγχο από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας.  
 
  β.- Ο τρόπος και τα περιεχόμενα του ελέγχου των υποβαλλομένων μελετών, καθώς και του 
ελέγχου των οικοδομικών εργασιών από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες, καθορίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Πολεοδομικού Διατάγματος της 8-7-1993 (ΦΕΚ 795 Δ’). Η 
μελέτη παθητικής πυροπροστασίας ελέγχεται παράλληλα με την αρχιτεκτονική μελέτη του 
κτιρίου και υποβάλλεται ταυτόχρονα με αυτήν. Ο έλεγχος αυτός δεν αναιρεί την ευθύνη του 
μελετητή ή του επιβλέποντα του έργου ως προς την ορθή και πλήρη σύνταξη της μελέτης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή την ακριβή τήρηση των στοιχείων της μελέτης (δηλ. την 
εφαρμογή της) αντίστοιχα. 
 
 γ.- Επίσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3.5 του άρθρου 5 της Υ.Α. 3046/1989 «Κτιριοδομικός 
Κανονισμός» (ΦΕΚ Δ΄ 89), εκτός από τις φορτίσεις που προκύπτουν από τη συνήθη χρήση, τα 
κτίρια ή δομικά έργα πρέπει να αντέχουν και σε καταπονήσεις που επιβάλλονται από έκτακτα 
περιστατικά όπως σεισμοί, πυρκαγιές, θεομηνίες κλπ. Επιπροσθέτως, η παρ. 1 του άρθρου 7 
του Κανονισμού, επιβάλει μεταξύ άλλων την απαίτηση σωστού σχεδιασμού, κατασκευής και 
εξοπλισμού των κτιρίων και δομικών έργων, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να εμποδίζεται η 
εξάπλωσή της στους άλλους χώρους. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3.3 του άρθρου 9 του 
Κανονισμού, τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και κουφωμάτων πρέπει να έχουν ταχύτητα 
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας κάτω από τα όρια που καθορίζονται στον κανονισμό 
πυροπροστασίας κτιρίων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του εν λόγω Κανονισμού, αρμόδια Αρχή εφαρμογής αυτού, είναι η 
κατά τόπο Πολεοδομική Υπηρεσία.  
 
  δ.- Στα πλαίσια εφαρμογής του (β) σχετικού, σε συγκεκριμένα προϊόντα πυροπροστασίας που 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας, 
έχει ήδη καταστεί ως υποχρεωτικής εφαρμογής μέσω σχετικών Κ.Υ.Α., η εν γένει συμμόρφωση 
με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρεται η Κ.Υ.Α. 1782/63/2010 (ΦΕΚ Β΄ 210) 
που μεταξύ άλλων πραγματεύεται τις ενέργειες κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και την 
υποχρέωση συνεχούς διασφάλισης εκ μέρους του παραγωγού, της απαιτούμενης 
συμμόρφωσης των προϊόντων μέσω της εφαρμογής ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. 
 
4.- Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας σε νέα κτίρια, σε ότι αφορά τα υλικά και συστήματα παθητικής 
πυροπροστασίας που για την τεκμηρίωση στοιχείων της πυραντίστασής τους απαιτείται η 
διενέργεια δοκιμών αναγνωρισμένου εργαστηρίου, δεν θα υποβάλλονται στα Γραφεία 
Πυρασφάλειας οι αναφορές- πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων και τα λοιπά 
δικαιολογητικά έγγραφα, δεδομένου ότι αυτά πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Πολεοδομική ή 
άλλη κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή (Ναοδομία κλπ), που έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα ελέγχου 
της παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων.  
 
5.- Η ικανοποίηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων των στοιχείων δομικής πυροπροστασίας- 
πυραντίστασης υφιστάμενων κτιρίων κατά τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας, στα πλαίσια απλοποίησης και ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών 
διαδικασιών, θα αποδεικνύεται εφόσον απαιτείται (λόγω εγκατάστασης πυράντοχων θυρών 
κλπ), με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του συντάκτη της 
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μελέτης ή άλλου αρμόδιου μηχανικού, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία που εγκαταστάθηκαν 
(περιγραφή-τεχνικά χαρακτηριστικά και ποσότητα) με τις εμπορικές ονομασίες τους, η τήρηση 
όλων των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, η διενέργεια δοκιμών- πιστοποίησης από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο όπως αναφέρεται σε βεβαίωση του «Ε.ΣΥ.Δ.» Α.Ε., η παράδοση 
των σχετικών εγγράφων στοιχείων στον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- 
εγκατάστασης, καθώς και η ενημέρωσή του ως προς τις προδιαγραφές. 
 
Τα έγγραφα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, δεν θα υποβάλλονται στα 
Γραφεία Πυρασφάλειας και συστήνεται η τήρηση αντιγράφων τους από το συντάκτη της 
υπεύθυνης δήλωσης. 
 
6.- Σε συνέχεια των ανωτέρω, σε ότι αφορά τους δείκτες πυραντίστασης των δομικών και 
φερόντων στοιχείων του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων υφιστάμενων κτιρίων, αντί της 
υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 5 της παρούσας ελλείψει των προβλεπόμενων εγγράφων 
στοιχείων, εναλλακτικά, δύναται να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 από το συντάκτη της μελέτης ή άλλο αρμόδιο μηχανικό, όπου θα αναφέρεται ότι  
ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις πυροπροστασίας των ανωτέρω στοιχείων που 
προβλέπονται  από τις κατά περίπτωση διατάξεις. 
Διευκρινίζεται η ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών προσδιορισμού του δείκτη πυραντίστασης σε 
ορισμένα δομικά και φέροντα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων υφιστάμενων 
κατασκευών και για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις που ο ανωτέρω προσδιορισμός είναι 
ανέφικτος, παρέχεται το δικαίωμα των αποκλίσεων σύμφωνα με τις ειδικότερες Πυροσβεστικές 
Διατάξεις. 
 
7.- Σε ότι αφορά την πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό) εύφλεκτων υλικών διακοσμήσεως 
υφισταμένων κτιρίων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του κεφ. Β΄ της υπ’ αριθ. 
8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης, στα πλαίσια απλοποίησης και ομοιόμορφης εφαρμογής των 
σχετικών διαδικασιών, αντί του τιμολογίου αγοράς, θα υποβάλλεται στις συντρέχουσες 
περιπτώσεις υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή εγκατάστασης, 
που θα δηλώνει τον εμποτισμό- επάλειψη των εύφλεκτων στοιχείων σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές. Εναλλακτικά είναι δυνατή η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 5 της 
παρούσας. 
 
8.- Τα σύγχρονα κατασβεστικά υλικά των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας 
που προβλέπονται στις μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας, θα πρέπει να έχουν γίνει 
αποδεκτά από το Α.Π.Σ. Το αυτό ισχύει και για τα μόνιμα συστήματα ενεργητικής 
πυροπροστασίας για τα οποία έχουν διενεργηθεί εργαστηριακές δοκιμές αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου και χρησιμοποιούν σύγχρονα κατασβεστικά υλικά. 
 
9.- Νέα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας πλην κατάσβεσης που συμμορφώνονται με 
σχετικά, υποχρεωτικής εφαρμογής ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά δεν προβλέπονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία πυροπροστασίας ούτε έχουν γίνει αποδεκτά από το Α.Π.Σ. (όπως ασύρματα 
συστήματα πυρανίχνευσης) λόγω μη υποβολής σχετικού αιτήματος, θα γίνονται αποδεκτά από 
τα Γραφεία Πυρασφάλειας, εφόσον υποβληθεί πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου που 
έχει διενεργήσει τις σχετικές εργαστηριακές δοκιμές με την επίσημη μετάφρασή του στην 
ελληνική γλώσσα, σε συνδυασμό με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του «Ε.ΣΥ.Δ.» Α.Ε. 
αναφορικά με τη διαπίστευση του εργαστηρίου από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας 
του, για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, όπως 
απορρέει και από την υπ’ αριθ. 55972 Φ.701.6/10-12-2010 Εγκύκλιο Α.Π.Σ. 
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10.- Από τη λήψη της παρούσας καταργούνται η παρ. 14.3 της 39112 Φ701.2/12-10-1998 
Εγκυκλίου Α.Π.Σ., τα εδάφια γ1, γ2, γ3, γ5 και γ11 της παρ. 6 της 46045 Φ.701.2/25-8-2008 
Εγκυκλίου Α.Π.Σ., η υπ’ αριθ. 27995 Φ. 701.6/20-5-2008 Εγκύκλιος Α.Π.Σ., η 6906 Φ.701.6/12-
2-2008 Απόφαση κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, εναρμονίζονται ανάλογα η διαδικασία των παρ. 
4 και 5 του άρθρου 4 του κεφ. Β΄ της υπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 276) 
και του άρθρου 5 του Κεφ. Β΄ της υπ’ αριθ. 11/2003 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 817), 
καθώς και τα ομοίως διαλαμβανόμενα στις λοιπές Πυροσβεστικές Διατάξεις και τροποποιείται-
καταργείται κάθε άλλη Εγκύκλιος Α.Π.Σ. ή μέρος της, που ρύθμιζε διαφορετικά το θέμα. 
 
11.- Παρακαλούμε για τις απαραίτητες συσχετίσεις και την εφαρμογή της παρούσας στις 
συντρέχουσες περιπτώσεις. 
 

 Ο αν. Αρχηγού 
 
 
 

Παναγιώτης Α. Μπονάτσος  
Αντιστράτηγος- Υπαρχηγός 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Δ/νσεις και Τμήματα Α.Π.Σ. 
122-2011 
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