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Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 (Α΄102) περί παράτασης

προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τους δημοτικούς παιδικούς,
βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 102/12-6-2018, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4547/2018 «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 117
του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του
πιστοποιητικού πυρασφάλειας του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτικών
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
«1. Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό
πυρασφάλειας της περ. α’ παρατείνεται έως τις 31.12.2018 για τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση
οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή
της χρήσης τους μερικά ή ολικά προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’
80), ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.γ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση
οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή
της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018, ή/και
προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου
2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
2. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της
παρ. 1, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.»
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη λόγω έκδοσης του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ.
41/2018, Α’ 80), με τον οποίο διαφοροποιούνται οι κανόνες πυροπροστασίας, στους οποίους υπάγεται ένας
σημαντικός αριθμός κτιρίων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου, και

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει τεθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης
της προθεσμίας του πρώτου σταδίου προσαρμογής των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθμών (ήτοι 31.7.2018), η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, το οποίο προβλέπεται
από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως δικαιολογητικό για την έκδοση της
προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη διάταξη άδειας, παρατείνεται έως την 31.12.2018 και για συγκεκριμένες
κατηγορίες κτιρίων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών σύμφωνα με το νέο
θεσμικό πλαίσιο.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα και με
κάθε πρόσφορο μέσο για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 (Α’ 102) για
ενέργειές τους.
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