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1. Έπειτα από ερωτήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων μελετητών
μηχανικών που αφορούν στην απεικόνιση-αναγραφή επιπρόσθετων μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας ως προς τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας στις
υποβαλλόμενες για έγκριση μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τα σχέδια κατόψεων όταν
δεν απαιτείται η υποβολή μελετών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α. Η νομοθεσία πυροπροστασίας και οι τεχνικοί κανονισμοί, περιγράφουν τα βασικά-ελάχιστα
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, χωρίς να αποκλείουν τη
λήψη επιπρόσθετων μέτρων και μέσων. Ενδεικτικά επισημαίνονται το «καθορίζουμε τα ελάχιστα
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας…» που αναφέρεται σε
Πυροσβεστικές Διατάξεις, το «minimum requirements…»(-«ελάχιστες απαιτήσεις…») προτύπων
του Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας των Η.Π.Α. (N.F.P.A.) κλπ.
β. Αρκετές φορές, ο μελετητής μηχανικός καλείται να εξετάσει κατά περίπτωση, τις
ιδιαιτερότητες του κτιρίου- χώρου και να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας που κρίνει επαρκή, αφού λάβει υπόψη τους κινδύνους πυρκαγιάς και τους
συνεπαγόμενους κινδύνους της περίπτωσης που μελετά, πλέον των οριζόμενων στην ισχύουσα
νομοθεσία πυροπροστασίας.
γ. Οι μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας- σχέδια κατόψεων, αποσκοπούν στην
αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης- εγκατάστασης και τη μόρφωση
πληρέστερης άποψης εκ μέρους της ελέγχουσας Αρχής. Επιπροσθέτως, τα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας υλοποιούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό, βάσει των εγκεκριμένων από
την αρμόδια Αρχή, μελετών.
δ. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται ή τοποθετούνται στις επιχειρήσειςεγκαταστάσεις, προορίζονται επιπλέον, για να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
ε. Τα αναγραφόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας- σχέδια κατόψεων,
λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπαίδευση των ομάδων πυροπροστασίας, τη σύνταξη των
σχεδίων επέμβασης και τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας.
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2. Ύστερα από τα παραπάνω, η αναγραφή- απεικόνιση επιπρόσθετων μέτρων- μέσων
πυροπροστασίας στις υποβαλλόμενες για έγκριση μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίαςσχέδια κατόψεων είναι αποδεκτή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής της επιχείρησης- εγκατάστασης, συναινεί εγγράφως στην
εγκατάσταση- τοποθέτησή τους, όπως θα αναφέρεται ενυπόγραφα στην παρ. 8 του
Παραρτήματος Α της (β) σχετικής (ενιαίο υπόδειγμα αίτησης). Τα επιπρόσθετα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας να περιγράφονται σαφώς- π.χ. «δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 6
kg», «σύστημα πυρανίχνευσης που πλέον του πίνακα περιλαμβάνει πέντε (5) ανιχνευτές
καπνού» κ.ο.κ., στη δεύτερη σελ. του Παραρτήματος Α, καθώς και στο Παρ. Β της (β) σχετικής
σε περίπτωση εξουσιοδότησης.
β. Τα επιπρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, πρέπει να προβλέπονται στην ισχύουσα
νομοθεσία πυροπροστασίας. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να αναγράφεται- απεικονίζεται η
εγκατάσταση αυτόνομων (απλών) συσκευών πυρανίχνευσης.
3. Η μη εγκατάσταση- τοποθέτηση των επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,
είτε η μη προδιαγεγραμμένη λειτουργία τους, αποτελεί αιτία ανάκλησης του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή σύστασης προς άμεση συμμόρφωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες Διατάξεις και Εγκυκλίους. Σε περίπτωση μελλοντικής
διαφωνίας του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης ως προς την υλοποίηση
των επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης με
αιτιολόγηση, εξουσιοδότησης κατά περίπτωση και μελέτης - σχεδίων κάτοψης χωρίς τα
επιπρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
4. Για λόγους μόρφωσης πληρέστερης άποψης, δύναται να αναγράφονται-απεικονίζονται στη
μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας- σχέδια κατόψεων, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου άλλων Αρχών (π.χ. εδ. (γ) παρ. 14 άρθρου 14 του ΠΔ
78/1988 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μαζί με τη σχετική νομοθεσία που τα επιβάλει, χωρίς η
έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας να αφορά τα εν λόγω μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας.
5. Από ανάρτησης της παρούσας στο διαδίκτυο, καταργείται η παραπάνω (α) σχετική, καθώς και
κάθε άλλη εγκύκλιος μας ή μέρος της που ρύθμιζε διαφορετικά το ζήτημα.
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