
Άρθρο 15 
[Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’) και 

συμπληρώθηκε 
με την Υ.Α.  33940/750/31-12-1998   (ΦΕΚ Β’ 1316] 

1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στα κτίρια των παρακάτω χρήσεων για τα οποία 

εκδίδεται άδεια οικοδομής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος: 
 α.Κατοικίες    
     β.Ξενοδοχεία  
     γ.Εκπαιδευτήρια  
     δ.Γραφεία 
     ε.Καταστήματα  
    στ.χώροι συνάθροισης κοινού 
 ζ.Βιομηχανίες - Αποθήκες  
     η.Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - φυλακές 
    θ.Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. 

2. Για τις κατηγορίες των κτιρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 

επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας που συνυποβάλλεται με τις άλλες 
μελέτες για την λήψη άδειας οικοδομής στην αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.  Η 
πολεοδομική Υπηρεσία μετά τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης 
πυροπροστασίας, από άποψη παθητικής πυροπροστασίας, διαβιβάζει αυτή στην 
αρμόδια Πυρ/κή Υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκρισή της από άποψη 
ενεργητικής πυροπροστασίας.  Μία σειρά της μελέτης πυροπροστασίας κρατείται 
στην Πυρ/κή Υπηρεσία, οι δε υπόλοιπες επιστρέφονται στην αποστέλλουσα 
Υπηρεσία. 
 «Μελέτη πυροπροστασίας κτιρίων που δεν έχουν, από τις διατάξεις του παρόντος, 
υποχρέωση λήψης μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν υποβάλλεται στο 
Πυροσβεστικό Σώμα.  Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώμα για 
έγκριση και οι μελέτες των οποίων το τμήμα της ενεργητικής πυροπροστασίας 
περιλαμβάνει υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων». 

 
3. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της μελέτης και την τήρηση  διατάξεων του 

κανονισμού πυροπροστασίας σε όλα τα στάδια κατασκευής του κτιρίου ανατίθεται 
από κοινού στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
4.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 
 
5. «Στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (στ) και (ζ) και είναι 
μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία, στα οποία είναι αποδεδειγμένα 
αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2,3,10 και 11 της 
παθητικής πυροπροστασίας του παρόντος Π.Δ/τος, είναι δυνατόν κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων αυτών να συντάσσεται μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με αύξηση 
των ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται 
τουλάχιστον ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας  κτιρίου και κοινού. 
 Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών για το θέμα 
επιστημόνων, ιδιωτών και δημ.υπαλλήλων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 
αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. 
 Η υπαγωγή  του ειδικού κτιρίου στην ως άνω παρέκκλιση και η σύσταση της 
επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων και των συναρμοδίων για το θέμα Υπουργών, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών». 
 
 
 

 



ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 71/88 

 
 
 
Γενικά (άρθρο 15) 
16.1 Από τις γενικές ή τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ 71/88 δεν 
προβλέπεται χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για την 
πιστοποίηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που 
πρέπει να διαθέτουν τα κτίρια διαφόρων χρήσεων που εμπίπτουν στις 
διατάξεις αυτού. Από άλλες ειδικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται η 
διαδικασία και τα απαιτούμενα διακιολογητικά, για την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων διαφόρων χρήσεων, μεταξύ 
των άλλων προβλέπεται και πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυρ/κής 
Υπηρεσίας, για την πιστοποίηση λήψης των απαιτούμενων μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας. Υστερα από τα παραπάνω οι Πυρ/κές 
Υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγούν πιστοποιητικά πυροπροστασίας 
προς πιστοποίηση λήψης των μέτρων και μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας  σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων διαφόρων χρήσεων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ 71/88, όταν αυτό ζητείται από τους 
ενδιαφερόμενους. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών θα είναι πέντε 
(5) έτη, εκτός αν από άλλες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά (π.χ. Σταθμοί 
αυτοκινήτων, κατασκηνώσεις κ.λ.π) 
16.2 Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των διαφόρων επιχειρήσεων όλων 
των χρήσεων, προκειμένου η Π.Υ. να εγκρίνει τις μελέτες 
πυροπροστασίας και να χορηγήσει πιστοποιητικό πρέπει να  
υποβάλουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την Κ.Υ.Α 
3021/1986 (ΦΕΚ. Β’247).             
Δεν θα απαιτείται όμως, μέχρι νομοθετικής ρύθμισης, η προσκόμιση 
τοπογραφικού διαγράμματος κατά την έγκριση μελέτης και χορήγησης 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε είδους επιχείρηση και 
δραστηριότητα, με εξαίρεση : 

 Εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και 
γενικά βιομηχανίας πετρελαίου. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής και εμφιάλωσης υγραερίου. 

 Επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών 
σχεδίων Πόλεων 

 Επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων Οικιστικών 
σχεδίων, για τις οποίες θα απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα με 
κλίμακα 1:500 ή 1:1000 ή μεγαλύτερης κλίμακας ανάλογα με την 
έκταση της επιχείρησης ή εγκατάστασης. 

 
16.3 Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που απαιτείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ.71/88 όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 374/88, αποτελεί μηχανολογική μελέτη 
ειδικού χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Μηχανικών, 
ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά 
δικαιώματα αυτών (Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων). Παράλληλα οι 
Πυρ/κές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να αξιώνουν 
ο υπογράφων την μελέτη να έχει αυτό το δικαίωμα. Ο έλεγχος της 
μελέτης παθητικής πυρ/σίας μπορεί να γίνεται κατά τον έλεγχο της 
αρχιτεκτονικής μελέτης από τον μηχανικό εφαρμογής, ενώ ο έλεγχος 



της μελέτης ενεργητικής πυρ/σίας γίνεται από την Πυρ/κή Υπηρεσία,  
σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/88. 
     Επιπλέον όμως στις παραγρ. 4.1.1 και 4.3.1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 
71/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988, αναφέρεται η 
υποχρέωση σύνταξης μελέτης για τα μόνιμα συστήματα ανίχνευσης 
πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
Διπλωματούχων και Τεχνολόγων Μηχανικών. 
    Υστερα από τα προαναφερόμενα, όταν για ένα κτίριο ή εγκατάσταση 
υπάρχει απαίτηση, από την υφιστάμενη κατά περίπτωση νομοθεσία, 
για μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, η μελέτη αυτή που είναι 
ειδικού χαρακτήρα πρέπει να υπογράφεται από Διπλωματούχο ή 
Τεχνολόγο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, σύμφωνα με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Σε περίπτωση δε, που τέτοια μελέτη 
υπογράφεται από τεχνικό επιστήμονα άλλης ειδικότητας, πρέπει αυτός 
να αποδεικνύει στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι έχει αυτό το 
δικαίωμα.  
Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας θεωρούνται : 
    α) Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα συναγερμού 
    β) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
    γ) Αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής  
    δ) Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, όπως αυτόματο σύστημα 
ολικής ή μερικής κατάκλυσης, αυτόματα συστήματα καταιονισμού 
ύδατος (SPRINGLERS), ξηράς σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
κ.λ.π. 
    ε) Μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο 
Επισημαίνεται δε, ότι οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής δεν 
αποτελούν σύστημα πυροπροστασίας. 
Οταν όμως υπάρχει απαίτηση μόνο για φορητά μέσα πυροπροστασίας 
η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας μπορεί να υπογράφεται και από 
άλλες ειδικότητες Μηχανικών (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό, Χημικό, Ναυπηγό, 
κ.α.). 
 
16.4 Στα  πλαίσια εφαρμογής της παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 
71/88 έχει προκύψει ότι απαραίτητη προϋπόθεση  για τον έλεγχο της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυρ/σίας από την Πυρ/κή 
Υπηρεσία είναι η σύνδεση του κτιρίου με την κυρία πηγή τροφοδοσίας 
ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Ε.Η. Κατόπιν αυτού η μεν Πολεοδομική 
Υπηρεσία εξακολουθεί να ελέγχει σύμφωνα με την μέχρι σήμερα 
πρακτική την τήρηση των εγκεκριμένων μελετών του κτιρίου για την 
σύνδεσή του με το δικτυο της Δ.Ε.Η. (άρθρο 9 Ν. 1512/85), η δε Πυρ/κή 
Υπηρεσία είναι σε θέση να ελέγχει ουσιαστικά και ανεξάρτητα την καλή 
λειτουργία των συστημάτων ενεργητικής πυρ/σίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (τήρηση διατάξεων του κανονισμού) μετά την 
σύνδεση του κτιρίου με την Δ.Ε.Η.         
 
16.5 Σε κτίρια μικτής χρήσης που εκπληρούνται οι όροι της παραγρ. 
1.2.2 των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού Πυρ/σίας, εφόσον κάποια 
επιμέρους χρήση τους αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα, δύναται να 
εξετασθεί χωριστά και να χορηγηθεί πιστοποιητικό, υπό την 
προϋπόθεση να έχει υλοποιηθεί στο σύνολό της η μελέτη 
πυροπροστασίας για το πυροδιαμέρισμα που καταλαμβάνει η χρήση 
αυτή. 



16.6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 71/88  ο 
Κανονισμός πυροπροστασίας εφαρμόζεται στα νέα κτίρια όλων των 
χρήσεων που αναφέρονται σ΄αυτόν καθώς και στα υφιστάμενα 
ξενοδοχεία. Οσον αφορά όμως το θέμα των προσθηκών σε υφιστάμενα 
ξενοδοχεία ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 374/88 (ΦΕΚ Α’168) (άρθρο 1). 
Εφόσον η προσθήκη ξεπερνά τα όρια που θεσπίσθηκαν με το Π.Δ. 
374/1988 και είναι λειτουργικά εξαρτημένη με το υπάρχον, όλο το κτίριο 
εξετάζεται με τις διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 71/1988. Στην περίπτωση δε προσθήκης σε 
υφιστάμενο κτίριο άλλης χρήσης, πλήν ξενοδοχείου και το οποίο έχει 
ανεγερθεί προ της ισχύος του, εφόσον γίνεται κατ’ επέκταση προσθήκη 
και το τμήμα αυτό έχει λειτουργική εξάρτηση με το υφιστάμενο, το 
σύνολο της εγκατάστασης αντιμετωπίζεται ως υφιστάμενο κτίριο οπότε 
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 71/1988, χωρίς να αποκλείεται 
η αποδοχή της προαιρετικής εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988, εφόσον 
αποδεικνύεται δυνατή κατά την κρίση των μελετητών.        
Οταν το τμήμα δεν έχει λειτουργική εξάρτηση με το υφιστάμενο η 
προσθήκη του κτιρίου εξετάζεται, από άποψη πυροπροστασίας, από τις 
διατάξεις του Π.Δ. 71/1988. 
16.7 Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες παθητικής 
και ενεργητικής πυροπροστασίας για κτίρια κατά το στάδιο έκδοσης 
οικοδομικής τους άδειας, ενώ ακολούθως κατασκευάζεται μόνον ένα 
τμήμα αυτού, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μέτρα και μέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας που απορρέουν από το Π.Δ. 71/1988 για 
το συγκεκριμένο τμήμα κτιρίου θα αντιμετωπίζονται  ως εξής : 
   α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει στις  Π.Υ. μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας για ολόκληρο κτίριο, αλλά έχει κατασκευασθεί μόνον 
ένα τμήμα του στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει κάποια επιχείρηση, 
να δέχονται οι Π.Υ. την  νέα (εναλλακτική) μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας που θα είναι επαρκής για το συγκεκριμένο μόνο 
τμήμα του κτιρίου, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 
του Π.Δ. 71/88, δηλαδή χωρίς την υποβολή της νέας μελέτης πρώτα 
στην Πολεοδομική Αρχή, αλλά απευθείας στην Π.Υ.           
   β) Τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που θα 
προβλέπονται στη νέα μελέτη, θα πρέπει να επαρκούν μόνο για το 
συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου που έχει κατασκευασθεί. 
 
   γ) Η αρχική μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για ολόκληρο το 
κτίριο δεν καταργείται, αλλά θα απαιτηθεί από την κατά τόπο αρμόδια 
Π.Υ. η υλοποίησή της μόλις αποπερατωθεί όλο το κτίριο σύμφωνα με 
την άδεια οικοδομής του. 
 
   δ) Εξυπακούεται ότι η εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 
για το σύνολο του κτιρίου, θα πρέπει να υλοποιείται χωρίς καμία 
παρέκκλιση σε όλα τα στάδια κατασκευής του.  
  
     Προκειμένου δε να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητείτε την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης 
του Ν. 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο, ότι σε περίπτωση νέας 
προσθήκης ή αποπεράτωσης του κτιρίου θα πρέπει αμέσως να 
ενημερώσει την κατά τόπο αρμόδια Π.Υ. Επίσης στα πιστοποιητικά 
πυροπροστασίας που θα χορηγούνται σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα 



αναγράφονται με σαφήνεια η συγκεκριμένη επιφάνεια και ο αριθμός των 
ορόφων του τμήματος κτιρίου που έχει κατασκευασθεί.    
  
   Επισημαίνεται δε, ότι οι Π.Υ. θα γνωρίζουν εγγράφως στον 
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του χώρου τις υποχρεώσεις 
του, αναφορικά με τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την αρχική μελέτη πυροπροστασίας και 
υποχρεωτικά θα εγκατασταθούν στο κτίριο κατά την αποπεράτωσή του 
σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.  
 
16.8 Για τη χαρτοσήμανση των μελετών ισχύουν οι σχετικές εγκύκλιοι 
του Α.Π.Σ. Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από τη  χαρτοσήμανση οι 
μελέτες πυροπροστασίας των Δημοσίων κτιρίων και ΟΤΑ.  
 
16.9 Οι Π.Υ. πέρα των μελετών πυροπροστασίας που δέχονται από τα 
Πολεοδομικά Γραφεία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 
71/1988, θα δέχονται επίσης και τις μελέτες που διαβιβάζονται μέσω των 
Πολεοδομικών Γραφείων των Δήμων, της Διεύθυνσης Ναοδομίας  της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και των άλλων 
Υπηρεσιών που έχουν από το νόμο τη δυνατότητα αυτή. 
 
16.10 Οπου από τις Ειδικές Διατάξεις του Κανονισμού για κάθε χρήση 
κτιρίου, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας, αυτή θα 
συγκροτείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα “Ε” της 
3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης. 
 
16.11 Σε περίπτωση που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους αντίγραφο 
του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που έχει χορηγήσει η Υπηρεσία 
σας σε μία επιχείρηση χωρίς να έχει λήξει η ισχύς του, μπορεί η Π.Υ. να 
προβεί στην χορήγηση αυτή, σύμφωνα όμως με τους περιορισμούς της 
παραγρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986, διενεργώντας πρώτα 
αυτοψία για τη διαπίστωση τήρησης των προβλεπόμενων από τη 
μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και στη συνέχεια θα 
χορηγείτε το αντίγραφο του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
 
17. Από τη λήψη της παρούσας καταργούνται οι υπ΄αριθμ. 20003 
Φ.700.2/8-5-1981, 27591 Φ.701.2/28-7-1986, 7894 Φ.701.4/28-2-1994 και 
21881 Φ.701.2/18-7-1994, Διαταγές μας, καθώς και κάθε άλλη που 
ρυθμίζει θέματα που διαλαμβάνονται στην παρούσα. 
 
18. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της παρούσας και την 
πιστή εφαρμογή της σε συντρέχουσες περιπτώσεις.     
 


