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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
          Αθήνα  22 Απριλίου 2016 
 
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
          
 ΚΟΙΝ. :  Όπως Πίνακας διανομής      
 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας  
     πυροπροστασίας σε νέες μονάδες φροντίδας, προσχολικής αγωγής και   
       διαπαιδαγώγησης» 
 
ΣΧΕΤ.:  α. 66935 Φ.701.2/20-11-2014 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: 7Σ9ΕΙ-65Φ) 
   β. Π.Δ. 71/1988 όπως ισχύει (Α΄ 32) 
   γ. Υ.Α. αριθ. Π2β/οικ. 2808/1997 (Β΄ 645) 
   δ. 39112 Φ.701.2/12-10-1998 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. όπως ισχύει 
   
1. Σε συνέχεια τηλεφωνικών και γραπτών ερωτημάτων Υπηρεσιών του Σώματος, Αρχών 
αδειοδότησης, καθώς και ενδιαφερόμενων εργοδοτών και μελετητών μηχανικών αναφορικά με 
τη δυνατότητα εξέτασης ορισμένων νέων μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του (β) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:  
 
α. Ανεξαρτήτως της πρόβλεψης της παρ.1 του άρθρου 5 του (γ) σχετικού, οι μελέτες 
πυροπροστασίας αρκετών από τις ανωτέρω μονάδες είχαν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
του (β) ομοίου και συνεπακόλουθα εκδοθεί οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες.  
β. Επιπροσθέτως, αρκετές από τις εν λόγω μονάδες λόγω μετατροπών, όπως εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις ή προσθήκες, οφείλουν να προβαίνουν στη σύνταξη νέων μελετών 
πυροπροστασίας για υποβολή στην Πυροσβεστική Αρχή. 
 
2. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το σκεπτικό του εδ. 3 της παρ. 16.6 της (δ) 
σχετικής, στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων έγκρισης μελετών λόγω προσθηκών που 
έχουν λειτουργική εξάρτηση, αλλαγής διαρρυθμίσεων που επηρεάζουν την πυροπροστασία και 
παρεμφερών ζητημάτων επί των δραστηριοτήτων του θέματος που οι μελέτες ενεργητικής 
πυροπροστασίας αυτών είχαν εγκριθεί πριν την ανάρτηση της (α) σχετικής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του (β) σχετικού, είναι αποδεκτός ο έλεγχός τους σύμφωνα με το εν 
λόγω άρθρο.  
 
3.Εξυπακούεται ότι οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας των δραστηριοτήτων του θέματος 
που είχαν εγκριθεί πριν την ανάρτηση της (α) σχετικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του (β) σχετικού χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές των χώρων εξακολουθούν να 
ισχύουν και ανανεώνονται τα πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας με την 
προβλεπόμενη διαδικασία. 
 
4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αμιγείς παιδικοί σταθμοί ήτοι εκείνοι που δεν συνυπάρχουν ως 
μικτή δραστηριότητα με βρεφικούς σταθμούς, βρεφοκομεία, βρεφικούς, και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του (β) σχετικού.  

https://www.google.gr/url?q=http://www.asxetos.gr/articles/greece/emvlima-ethnosimo-tis-ellinikis-dimokratias.html&sa=U&ei=x054U9ePPImRO4aLgOAP&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFGtSohtf67lx4CeUVUDKs5
ΑΔΑ: 6ΠΓ1465ΦΘΕ-6ΟΤ



 

5. Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσας στις συντρέχουσες περιπτώσεις. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.   

 
                        

  Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης 
Βασίλειος Καπέλιος 
Αντιστράτηγος ΠΣ 

126-2016 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας   
     Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος 
     Γενική Δ/νση Πολεοδομίας 
     Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων 
      Τμήμα Γ΄ 
      Μεσογείων & Τρικάλων 36 
      115 26  ΑΘΗΝΑ 
 
2.  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
      Γενική Δ/νση Πρόνοιας 
      Δ/νση Προστασίας Οικογένειας 
      Σολωμού 60, 104 32  ΑΘΗΝΑ 
 
3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
      Νίκης 4, 102 48  ΑΘΗΝΑ 
 
4. Επαγγελματική & Επιστημονική  Ένωση  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Μηχανικών     

Βερανζέρου 15, 106 77  ΑΘΗΝΑ 
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