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 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
 
 ΚΟΙΝ.: 1.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
                     Νίκης 4, 105 63  ΑΘΗΝΑ 
 
              2.-   Επιστημονική  Ένωση  

               Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
                 Μηχανικών     
                Βερανζέρου 15 
                106 77  ΑΘΗΝΑ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση ασύρματων συστημάτων πυρανίχνευσης σε δομικές κατασκευές» 
 
ΣΧΕΤ.: α.- 4111 Φ.701.33/29-11-2010 αναφορά Π.Υ. Σπάρτης 
  β.- Κ.Υ.Α. 1782/63/2010 (ΦΕΚ  Β΄ 210) 
 
1.- Ύστερα από διατύπωση έγγραφου ερωτήματος με την (α) σχετική και άλλων όμοιων 
προφορικών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με τη 
δυνατότητα αποδοχής εκ μέρους των οικείων Γραφείων Πυρασφάλειας, αυτόματου συστήματος 
πυρανίχνευσης ασύρματης τεχνολογίας (με σχετική τεχνική περιγραφή) και την έκφραση 
έντονων παραπόνων από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εξαιτίας των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν κατά τις εργασίες εγκατάστασης αυτόματου ενσύρματου συστήματος 
πυρανίχνευσης, κυρίως όταν αυτό ζητείται σε περίοδο κατά την οποία η επιχείρηση βρίσκεται 
ήδη σε λειτουργία, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 α.- Σκοπός της εγκατάστασης των συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι η 
έγκαιρη αναγγελία φαινομένου που προμηνύει πυρκαγιά στον υπό επιτήρηση χώρο και 
αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των χρηστών ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Υπό την 
έννοια αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτιμάται με οικονομικά κριτήρια και αποτελεί 
νομική και ηθική υποχρέωση των εκμεταλλευτών διαφόρων χώρων να προστατεύουν έναντι 
κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων τους εργαζόμενους και το κοινό, ανεξάρτητα από το 
κόστος εγκατάστασης των προβλεπόμενων  μέτρων και μέσων πυροπροστασίας ή την επίκληση 
λόγων δομικών κατασκευαστικών δυσχερειών κατά την εγκατάσταση, δεδομένης της 
αρμοδιότητας του Π.Σ. για την επιβολή μέτρων πυροπροστασίας και την ευθύνη ελέγχου 
τήρησης και εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.  
 
  β.- Σύμφωνα με το Παράρτημα “Α” της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και την παράγρ 4.1 του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», τα μέρη των συστημάτων 
πυρανίχνευσης συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλες καλωδιώσεις. 
 
γ.- Επίσης, στην εισαγωγή του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ-54.25 «Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού- Μέρος 25:Ραδιοζευκτά εξαρτήματα» που κατέστη ως υποχρεωτικής εφαρμογής 
στη χώρα μας με τη (β) σχετική στις συντρέχουσες περιπτώσεις, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι 
το εν λόγω πρότυπο, αποσκοπεί στην επίτευξη τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου ασφάλειας με 
τα ενσύρματα συστήματα που αναφέρονται στη σειρά προτύπων του ΕΝ-54. 
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  2.- Ύστερα από τα παραπάνω εφόσον ικανοποιούνται οι εφαρμόσιμες απαιτήσεις των μερών 
του προτύπου ΕΝ-54 που περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση το ΕΝ-54.25, όπως 
αποδεικνύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, που έχει διενεργήσει τις 
σχετικές εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τα ανωτέρω μέρη, υποβληθέντων στην ελληνική 
γλώσσα, σε συνδυασμό με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του «Ε.ΣΥ.Δ.» Α.Ε. αναφορικά με 
τη διαπίστευση του εργαστηρίου από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας του, για τη 
διενέργεια των παραπάνω δοκιμών σύμφωνα με τα εφαρμόσιμα μέρη του ΕΝ-54, το εν λόγω 
μόνιμο σύστημα είναι αποδεκτό. 
 
3.- Τέλος, στην τεχνική περιγραφή του μελετητή μηχανικού, πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρεται 
ότι θα τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας και οι σχετικές 
αναφορές των προτύπων και των εργαστηρίων, ενώ η καλή λειτουργία και εγκατάσταση του 
συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας, να βεβαιώνονται με 
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη μηχανικού.  
 
            Με εντολή Αρχηγού 

   
     
 

        Ο Διευθυντής   
 
 
 

        Ιωάννης Ζάχος 
         Αντιπύραρχος 
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