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Υπόψη: κ. Προέδρων 

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.) 
Υπόψη: Προέδρου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, 

Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η 
 

Θέμα: Πυροσβεστική Διάταξη  13 / 2013 
 

Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της 13/1013 Π.Δ. , έχει προκύψει το ακόλουθο 
θέμα: 

 
Σε περιπτώσεις αυτεπάγγελτων ελέγχων , όπως αυτοί προβλέπονται από την 
Π.Δ., η Πυροσβεστική Αρχή διαβίβασε το σχετικό φάκελο στην οικεία 
Εισαγγελία, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά  του μελετητή ή 
επιβλέποντα μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί 
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης», καθώς και του ιδιοκτήτη − εκμεταλλευτή της 
επιχείρησης. Ταυτόχρονα κοινοποίησε το Πρακτικό ή την Αναφορά και το 
αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή 
επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος (ΤΕΕ). 
 
Από ενημέρωση που είχαμε για τις σχετικές περιπτώσεις, αυτές αφορούσαν 

κατά ένα μέρος πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν σε μεταβολή του εμβαδού ή 
εσωτερικές διαρρυθμίσεις , ενώ κατά ένα άλλο σε αυθαίρετες επεμβάσεις στα Μέσα 
και Μέτρα Πυροπροστασίας, που δεν καλύπτονταν από την αντίστοιχη  Μελέτη. 

 
Όπως είναι γνωστό, ο Μελετητής – Επιβλέπων Μηχανικός υπογράφει τη 

σχετική με τα Μέσα και Μέτρα Πυροπροστασίας Υπεύθυνη Δήλωση την ημέρα που 
πραγματοποιεί ο ίδιος τον έλεγχο - αυτοψία της εγκατάστασης.  

 
Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της αρμόδιας Π.Υ. πραγματοποιείται σε χρόνο 

μεταγενέστερο της αυτοψίας του Μηχανικού.  
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Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή, κτιριακή, χρήσης χώρων ή στα μέτρα-
μέσα πυροπροστασίας γίνει από τον ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να τη γνωρίζει ο 
Μηχανικός εφόσον δεν ενημερωθεί.  

 
Αποτέλεσμα, των όποιων αυθαίρετων παρεμβάσεων στην εγκατάσταση, είναι 

οι Μηχανικοί να είναι υπόλογοι για ψευδή Υ.Δ., να υπόκεινται σε άσκοπη ταλαιπωρία 
και να απασχολείται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η αρμόδια Πυροσβεστική 
Αρχή, το Πειθαρχικό συμβούλιο του ΤΕΕ και ο εκάστοτε μηχανικός, για αυθαιρεσίες 
που υλοποίησε ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης.  

 
Τα ίδια προβλήματα προέκυπταν και στο παρελθόν όταν για την έκδοση 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας διενεργούταν έλεγχος – αυτοψία από αξιωματικό 
του Πυροσβεστικού Σώματος και μεταγενέστερα της έκδοσης του πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας πραγματοποιούταν έκτακτος έλεγχος ο οποίος διαπίστωνε 
ασυμφωνίες μελέτης - εγκατάστασης.  

 
Ζητούμε την άμεση κατάργηση των Υ. Δ. των μηχανικών σχετικά με τα μέσα και 

μέτρα πυροπροστασίας καθώς δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, 
ούτε εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

 
Ζητούμε επίσης, να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι 

«κάθε αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στην επιχείρηση ή στα μέσα και μέτρα 
πυροπροστασίας θα γίνεται μετά από ενημέρωση του φακέλου στο αρμόδιο γραφείο 
Πυρασφάλειας της Π.Υ.» 

 
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή 

λειτουργία των ελεγκτικών διαδικασιών, χωρίς να βλάπτεται η ασφάλεια των πολιτών 
και των εγκαταστάσεων.  

 

 

 

Με τιμή 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Αθανάσιος Κολότσιος 

Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Αντωνιάδου

 


