
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88  
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας 
κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). 
(ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγρ. 4 του Ν.∆. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού» που διατηρήθηκαν σε ισχύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που κυρώθηκε µε την µε το άρθρο 31 παράγρ. 1α του Ν. 
1557/1985 (ΦΕΚ 210/Α), του οποίου παρατάθηκε η ισχύς µε την υπ’ αριθ. 296/88/1987 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 
31/Β/22.1.1987) και µε την υπ’ αριθ. 233/3/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που κυρώθηκε µε την  παράγρ. 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α). 
2. Την υπ’αριθ. Υ.1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή 
Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 526/Β). 
3. Την υπ’αριθ.Υ.1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Μανόλη 
Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β). 
4. Την υπ’αριθ. 530/1988 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του 
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Το υπ’αριθ. 71/1988 Π.∆/γµα «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» τροποποιείται ως 
ακολούθως:  
1.1. Στην παράγρ. 3.2.8. του άρθρου 3 η φράση «Μέχρι τη δηµοσίευση ελληνικής πρότυπης 
δοκιµασίας ή την υιοθέτηση αντίστοιχης ξένης» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι της 
θέσπισης ελληνικού προτύπου δοκιµασίας (ΕΛΟΤ) ή της υιοθέτησης αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
προτύπου (ΕΛΟΤ-ΕΝ) ή της υιοθέτησης αντίστοιχου προτύπου άλλου κράτους µέλους της 
Ε.Ο.Κ.». 
1.2. Στην παράγρ. 3.3.4. του ίδιου άρθρου η φράση «Μέχρι την υιοθέτηση ελληνικών 
προδιαγραφών» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προδιαγραφών ή 
της υιοθέτησης αντίστοιχων προδιαγραφών άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.». 
2. Στη δεύτερη σειρά της παραγρ. 4.1.1. και στην τέταρτη σειρά της παραγρ. 4.3.1. του άρθρου 
4, διαγράφονται οι λέξεις «διπλωµατούχου µηχανικού». 
3. Στην παράγρ. 4.6. του άρθρου 10 στο τελευταίο εδάφιο η φράση «ή µε αντίστοιχες διεθνείς 
προδιαγραφές» αντικαθίσταται µε τη φράση «ή µε αντίστοιχες προδιαγραφές άλλου κράτους 
µέλους της Ε.Ο.Κ.». 
4.1. Στο παράρτηµα Α του άρθρου 14 η περίπτωση 1 του κεφαλαίου «Γενικά», αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«Πειραµατικές δοκιµασίες εξουσιοδοτηµένων εθνικών εργαστηρίων ή εξουσιοδοτηµένων 
εργαστηρίων άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.». 
4.2. Στην παράγρ. 4 του ίδιου άρθρου, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι της 
θέσπισης ελληνικών προτύπων ή της υιοθέτησης αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ-
ΕΝ) για τις δοκιµασίες µε τις οποίες θα προσδιορίζεται ο δείκτης πυραντίστασης των 



κουφωµάτων θα γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων άλλων 
κρατών µελών της Ε.Ο.Κ.». 
5.1. Στο τέλος της παραγρ. 2 του άρθρου 15, προστίθενται τα εξής: 
«Μελέτη πυροπροστασίας κτιρίων που δεν έχουν, από τις διατάξεις του παρόντος, υποχρέωση 
λήψης µέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν υποβάλλεται στο Πυροσβεστικό Σώµα. 
Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώµα για έγκριση και οι µελέτες των οποίων το 
τµήµα της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαµβάνει υποχρέωση µόνο τοποθέτησης φορητών 
πυροσβεστήρων». 
6.1. Στον πίνακα 3 του άρθρου 19 στην παράµετρο 8 «Α∆ΙΕΞΟ∆Α» η ένδειξη  
«2 όροφοι  -4  -1  6» τροποποιείται σε 
«2 όροφοι   -4  -1  6» 
6.2. Στην πρώτη κάθετη στήλη του πίνακα µε την ένδειξη «ΠΙΝΑΚΑΣ παρ. 3.4» που 
παρατίθεται µετά την παράγραφο 3.16 του παραπάνω άρθρου, η φράση «µέταλλο ή συµπαγές 
πλαστικό» αντικαθίσταται µε τη φράση «ξύλο ή συµπαγές πλαστικό» και για τις 2 κατηγορίες 
(κρεβάτια, καθίσµατα – πολυθρόνες – καναπέδες). 
7.1. Στο τέλος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 20 προστίθενται 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντίστοιχα ως εξής: 
«Η ίδια µελέτη δύναται να συντάσσεται και σε περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάµενα 
ξενοδοχεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η προσθήκη αυτή καλύπτει µέχρι και 
30% του όγκου του υφιστάµενου κτιρίου και 200 τ.µ. κατ’ ανώτατο όριο χωρίς να αποτελεί 
ανεξάρτητη µονάδα. 
Σε περιπτώσεις αλλαγών χρήσης, υφισταµένων κτιρίων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
σε χρήση ξενοδοχείου, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα υφιστάµενα ξενοδοχεία». 
7.2. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 20. 
8. Η προθεσµία έναρξης εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ορίζεται σε δώδεκα 
µήνες. 
 

Άρθρο 2 
 
1. Το υπ’ αριθ. 71/1988 Π.∆/γµα, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγρ.2, εφαρµόζεται στα 
κτίρια των χρήσεων του άρθρου 15 αυτού, εκτός των ξενοδοχείων, για τα οποία κτίρια η 
σχετική αίτηση για την έκδοση άδειας οικοδοµής, σύµφωνα µε το από 3.9.1983 Π.∆/γµα 
«Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος ανεγειροµένων οικοδοµών» (ΦΕΚ 399/∆) 
όπως ισχύει, υποβάλλεται µετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω 71/1988 Π.∆/τος, όπως αυτή 
καθορίζεται µε την παράγρ. 8 του άρθρου 1 του παρόντος. 
2. Οι διατάξεις του παρόντος Π.∆/τος δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή σε κτίρια του 
δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ, για τα οποία έχει εγκριθεί η οριστική µελέτη πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 716/1977 «περί µητρώου 
µελετητών και αναθέσεως εκπονήσεως µελετών». 
 

Άρθρο 3 
 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, αναθέτουµε τη 
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 1988 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
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