ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 58185/2474/91
Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµό Πυροπροστασίας
κτιρίων» (Α΄ 32 διόρθωση Α΄59).
(ΦΕΚ 360/Β/28-5-91)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικών Κανονισµός»
(Α΄210), αποφασίζουµε:
Το 71/1988 π.δ/γµα «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α΄32) όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε το 374/1988 π.δ/γµα (Α΄168) τροποποιείται και συµπληρώνεται όπως
στις επόµενες παραγράφους:
1. Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) του άρθρου 2 «Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ» η λέξη
«διασφάλιση» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επίτευξη».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3-2-18 του άρθρου 3 προστίθεται ως εξής: «Ο ανελκυστήρας
για χρήση πυροσβεστών µπορεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου να
χρησιµοποιείται και από το κοινό».
3. Στην παρ. 3.3.2. του άρθρου 3 διαγράφεται, πριν από τη λέξη «κουφώµατος», η λέξη
«του».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για κατοικία,
δηλαδή µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόµησής
τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθµό των ορόφων τους».
5. Στην παράγραφο 3.1. του άρθρου 5 και στην τρίτη σειρά της πρώτης στήλης του
ΠΙΝΑΚΑ Α1 ο αναφερόµενος αριθµός «4» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «5».
6. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3.2. του άρθρου 5 ο αναφερόµενος, µετά τη λέξη
πολυκατοικίες, αριθµός «4» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «5».
7. Στις περιπτώσεις γ και δ του Σχήµατος Α2 της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου αναγράφεται «≤
2.000 µ2» αντικαθίσταται µε το «≤ 1.000 µ2» .
8. Η παράγραφος 3.5. του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.5. Σε ξενοδοχεία µε περισσότερους από έξι υπέργειους ορόφους επιβάλλεται η εφαρµογή
της παραγρ.3.2.18 των Γενικών ∆ιατάξεων».
9. Στην παράγραφο 2.1.3. του άρθρου 7 αντικαθίστανται:
α) η πρώτη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ Γ1 ως εξής:
«50 – 200 άτοµα
201 – 500 άτοµα
501 – 750 άτοµα
751 – 1000 άτοµα»
β) η πρώτη σειρά της τρίτης στήλης του ιδίου ΠΙΝΑΚΑ Γ1 ως εξής:
«Ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου».
10. Στις παραγράφους 3.1. και 3.2. του άρθρου 7 αντικαθίσταται η τρίτη σειρά της πρώτης
στήλης των ΠΙΝΑΚΩΝ Γ2 και Γ3 αντίστοιχα, ως εξής: «Ύψους > 15 µ».
11. Στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται η πρώτη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ ∆1 ως
εξής:
«Μέχρι διώροφα
3 – 4 ορόφους
περισσότερους από 4 ορόφους».
12. Στην παράγραφο 2.1.1. του άρθρου 9 και ειδικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ Ε1 αντικαθίστανται
οι σειρές γ και δ ως εξής:
«γ) Κυλικεία, εστιατόρια κ.λ.π. του καταστήµατος 1 άτοµο/ 1,0 τετρ. µέτρα
δ) Χώροι αποθήκευσης εµπορευµάτων και στάθµευσης αυτοκινήτων του καταστήµατος 1
άτοµο / 30 τετρ. µέτρα».

13. Στην παράγραφο 3.1. του άρθρου 9 και ειδικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ Ε2 αντικαθίσταται η
πρώτη στήλη αυτού, ως εξής:
«Αριθµός ορόφων
Μονώροφα
< 500 τ. µέτρα.
>500 τ. µέτρα.
Πολυώροφα
< 500 τ. µέτρα.
> 500 τ. µέτρα».
14. Στην παράγραφο 2.1.3. του άρθρου 10 και ειδικότερα:
α) στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ1 αντικαθίσταται η στήλη του πληθυσµού ως εξής:
«Μέχρι 200 άτοµα
Από 201 – 400 άτοµα
Από 401 – 600 άτοµα
Από 601 – 800 άτοµα».
β) στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ2 αντικαθίσταται επίσης η στήλη του πληθυσµού ως εξής:
«Μέχρι 75 άτοµα
Από 76 – 150 άτοµα
Από 151 – 250 άτοµα».
15. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται η φράση
«σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 17483/20.3.78 του Υπουργού Βιοµηχανίας
και Ενέργειας» µε τη φράση «σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 7755/6.4.88 του
Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως ισχύει κάθε φορά».
β. Επίσης στο ίδιο εδάφιο της παραγράφου 1 όπου αναφέρεται η απόφαση «17483»
αντικαθίσταται µε την απόφαση «7755».
16. Στην παράγραφο 4.5. του άρθρου 11 αντικαθίσταται η αναφερόµενη στην τέταρτη σειρά
απόφαση «17484/ 20.3.78» µε την απόφαση «7755/6.4.88».
17. α. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2.1.3. του άρθρου 13 διαγράφονται
οι λέξεις:
«ενώ η άµεση απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 µέτρα (σχ. Θ1)».
β. Επίσης στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου 2.1.3. διαγράφεται το
εντός παρενθέσεως αναφερόµενο «(σχ. Θ1)» και το επόµενο σχήµα Θ1 καταργείται.
18. Στην παράγραφο 3.1. του άρθρου 13 αντικαθίσταται ο ΠΙΝΑΚΑΣ Θ1 ως εξής:
«ΠΙΝΑΚΑΣ Θ1:
_________________________________________________________
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κατηγορία κτιρίου

Ισόγειο και
όροφοι

Υπόγειο

Εγκατάσταση
καταιωνιστήρων
(συντελεστής)*
0,5
0,5
0,5
0,5

Θ1
60 λεπτά
Θ2 <15 µέτρα ύψος
30 λεπτά
120 λεπτά
Θ2 >15 µέτρα ύψος
60 λεπτά
120 λεπτά
Θ3
120 λεπτά
* Συντελεστής µείωσης του ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης».
19. Στο τέλος της παραγράφου 3.3. του άρθρου 13 προστίθενται τα εξής:
«Όταν στο κτίριο δεν υπάρχουν αντλίες υγρών καυσίµων ισχύουν τα εξής όρια
πυροδιαµερισµάτων:
α. Σε περίπτωση κτιρίου στάθµευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) ύψους µέχρι 28 µ. (µετρούµενο
κατά Γ.Ο.Κ.) ο µέγιστος όγκος πυροδιαµερίσµατος είναι 21.00 κ.µ. Το αυτό ισχύει και για τα
υπόγεια γκαράζ.
- Τρόπος µέτρησης όγκου πυροδιαµερίσµατος
Επιφάνεια δαπέδου µέσα από περιµετρικούς τοίχους επί ύψος, µετρούµενο από δάπεδο
κατώτατου ορόφου µέχρι κάτω επιφάνεια οροφής ανωτάτου ορόφου.

β. Σε περίπτωση κτιρίου στάθµευσης αυτοκινήτων, ύψους µεγαλύτερου των 28 µ., κάθε
όροφος πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο προδιαµέρισµα και το µέγιστο εµβαδόν του
προδιαµερίσµατος είναι 1.000µ2.
Στις περιπτώσεις πολυωρόφων κτιρίων στάθµευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) όπου η ράµπα ή οι
ράµπες πρέπει να αποκόπτονται µε πυράντοχη πόρτα – προκειµένου να διαχωριστούν κατά
ορόφους τα πυροδιαµερίσµατα – η πόρτα αυτή µπορεί να είναι αυτόµατα κλειόµενη µετά από
διέγερση του συστήµατος πυρανίχνευσης και συναγερµού».
20. Η παράγραφος 3.4. του άρθρου 13, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:
«3.4. Στους τοίχους των δύο πλευρών κτιρίου στάθµευσης αυτοκινήτων, πρέπει να υπάρχουν
ανοίγµατα εξαερισµού µε εµβαδόν, τουλάχιστον ίσο µε 5% της επιφάνειας του δαπέδου του
ορόφου. Ο ίδιος εξαερισµός πρέπει να εξασφαλίζεται και για τα υπόγεια πολυώροφα γκαράζ.
Τα ανοίγµατα των ράµπων εισόδων – εξόδων που βρίσκονται στους τοίχους του χώρου
προσµετρώνται στα ανοίγµατα εξαερισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ.7.2.
του άρθρου 11 της 3046/304 30.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (∆΄59) όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 της 49977/3068/27.6.1989 όµοιας απόφασης (Β΄535).
Στους υπόγειους ορόφους στάθµευσης, όπου πρακτικά είναι αδύνατη η δηµιουργία ή η
ύπαρξη ανοιγµάτων εξαερισµού στους τοίχους τους, η πρόταση «ίδιος εξαερισµός πρέπει να
εξασφαλίζεται και για υπόγεια πολυώροφα γκαράζ» έχει την ευρύτερη έννοια της
εξασφάλισης ισοδύναµης επάρκειας εξαερισµού, που µπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις
αυτές ακόµη και µε µηχανικό τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται από πλήρη σχετική µελέτη».
21. Μετά την παράγρ.3.4. του άρθρου 13 προστίθεται νέα παράγραφος 3.5. ως εξής:
«3.5. Απαγορεύεται η χρήση στερεών αφρών από πολυµερή στα δοµικά στοιχεία των
κτιρίων, εφόσον δεν καλύπτονται από κατάλληλες πυροπροστατευτικές κατασκευές».
22. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 1991
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

