
ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/24870-α΄/27-01-2021 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 3621/27-01-

2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. K. ΧΗΤΑ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, 

που αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι: 

 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης «Απλοποίηση 

διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- 

εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης» (Β΄ 

1586), «στις πάσης φύσης επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας χορηγείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται 

από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη 

απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας 

Αρχής ή απαίτησης άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας 

χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησης- 

εγκατάστασης». 

2. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν εκπαιδευτήρια εξετάζονται, από 

άποψη πυροπροστασίας, ως χρήση κτιρίου «Εκπαίδευση», ήτοι με τις διατάξεις: 

i) του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας 

Κτιρίων» (Α΄ 80), για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού,  

ii) του άρθρου 7 του π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 32) για 

κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια μετά την 17.2.1989 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

π.δ.) και εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδ. (i) και  

iii) της υπ΄ αριθ. 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων»(Β΄ 2326)  για κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια πριν την 17.2.1989. 

3. Στα κτίρια των εδ. (i) και (ii) της παρ. 2 του παρόντος, τα μέτρα παθητικής (δομικής) 

πυροπροστασίας, όπως έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής, εμβαδόν πυροδιαμερίσματος, 

επικίνδυνοι χώροι κλπ., εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Δόμησης.  

4.  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ. 7 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός 

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής 
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Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 

προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27) «Την ευθύνη 

για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο 

ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους». 

5. Ενόψει των ανωτέρω, οι σχολικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, 

εξαιρουμένης της περίπτωσης που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες - φορείς εκμετάλλευσης των δομών 

αιτηθούν την έκδοση αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ΄ αριθ. 

13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη ή τη ρητή πρόβλεψη του αρμόδιου Υπουργείου για την 

έκδοσή του στα πλαίσια αδειοδότησης των ανωτέρω δομών, κατ΄ αντιστοιχία του π.δ. 

99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή 

υπηρεσίας των δήμων» (Α΄ 141), το οποίο καθόρισε τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 

προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.  

Τέλος, η τήρηση και η συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της κείμενης 

νομοθεσίας πυρασφάλειας αποτελεί αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης των σχολικών 

μονάδων. 

 

 

 

 

 

        

 

         Ο  Αρχηγός 

Στέφανος Δ. Κολοκούρης 
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