
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ & ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
(Ι) Μεηά ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ Halon γηα αλάγθεο 
ππξόζβεζεο ηελ 31-12-1993, αλαπηύρζεθαλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 
παξαγσγή πιηθώλ ελαιιαθηηθώλ ησλ Halon ζηελ ππξόζβεζε.  
Έηζη, από ην 1994, ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ, ε Γηεύζπλζε Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο, έγηλε 
δέθηεο αηηεκάησλ πνιιώλ ηδησηώλ γηα ηελ έγθξηζε λέσλ θαηαζβεζηηθώλ 
πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνξεηνύο ππξνζβεζηήξεο θαη κόληκα 
θαηαζβεζηηθά ζπζηήκαηα θαη θπξίσο ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε νιηθή 
θαηάθιπζε ησλ ρώξσλ.  
Τν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, αληειήθζε ηα λέα δεδνκέλα πνπ 
δηακνξθώλνληαλ ζην ρώξν ησλ θαηαζβεζηηθώλ πιηθώλ θαη είρε ππνρξέσζε 
λα πξνζαξκνζζεί. Γη’ απηό, βάζεη ησλ λνκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 
εληόο ησλ νξίσλ απηώλ, θαζηέξσζε ηε δηαδηθαζία λα ζπζηήλεη Οκάδεο 
Δξγαζίεο απνηεινύκελεο από Αμησκαηηθνύο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο 
πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηερληθνύ επηζηήκνλα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνύλ 
ηα αηηήκαηα γηα ηελ απνδνρή λέσλ θαηαζβεζηηθώλ πιηθώλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ππξνπξνζηαζίαο. Γειαδή, ε ζεηηθή 
αμηνιόγεζε, δελ ππέρεη ζέζε πηζηνπνίεζεο, ή εκπνξηθήο, ή άιιεο έγθξηζεο 
γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πιηθνύ, αιιά κόλν ηεο απνδνρήο ηνπ από άπνςε 
ππξνπξνζηαζίαο, εθόζνλ απηό πξνβιέπεηαη ζηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο 
πνπ ζπληάζζνληαη από ηνπο κειεηεηέο κεραληθνύο θαη ππνβάιινληαη γηα 
έγθξηζε ζην Γξαθείν Ππξαζθαιείαο ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη 
θπζηθά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο όπνπ 
έρεη εγθαηαζηαζεί ην ζπγθεθξηκέλν θαηαζβεζηηθό πιηθό ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα δεδνκέλα αζθαιείαο ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη ηα 
δεδνκέλα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ.  
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνιόγεζε ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ, πξέπεη 
λα θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ήηνη:  

 Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όπνπ ζα αλαθέξνληαη ην είδνο ηεο απνδνρήο, 
θαζώο θαη ηα ζπλεκκέλα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία.  

 Φπιιάδην (prospectus) από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνύ ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη νη ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ, ε ρεκηθή ηνπ ζύζηαζε, o ηξόπνο 
εθαξκνγήο, ε ζπγθέληξσζε γηα θαηάζβεζε ζην ρώξν θ.ά.  

 Τν δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πιηθνύ (material safety data sheet).  

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αλεγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ πνπ δηελήξγεζε ηηο 
δνθηκέο ππξνπξνζηαζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ Δζληθνύ ή Δπξσπατθνύ 
Πξνηύπνπ, ηηο εθζέζεηο ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, θαζώο θαη επίζεκε 
κεηάθξαζε απηώλ ζηελ ειιεληθή.  

 Βεβαίσζε ηνπ «Δ.ΣΥ.Γ.» Α.Δ. («Δζληθό Σύζηεκα Γηαπίζηεπζεο» Α.Δ.) όηη 
ην εξγαζηήξην πνπ δηελήξγεζε ηηο δνθηκέο είλαη αλαγλσξηζκέλν από ηνλ 
Δζληθό Φνξέα Γηαπίζηεπζεο ηεο ρώξαο ηνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο 
ππξόζβεζεο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο 
δνθηκώλ.  

 Οπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ζα ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα 
ηελ απνδνρή ηνπ πιηθνύ.  

 
(ΙΙ) Σην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 71/1988 (ΦΔΚ Α΄ 32) “Καλνληζκόο 
Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ” θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 14 “Γείθηεο 



ππξαληίζηαζεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε πιηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο εζσηεξηθά ηειεηώκαηα” αλαθέξνληαη νξηζκέλα πιηθά ησλ 
νπνίσλ ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ή ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηελ 
ηαρύηεηα εμάπισζεο ηεο θιόγαο ζηελ επηθάλεηά ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλα. 
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη όηη ε ειέγρνπζα Αξρή πξέπεη λα ζπκπιεξώλεη ηνπο 
Πίλαθεο κε άιια πιηθά παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ πιεξνύλ ηα Δζληθά ή 
Δπξσπατθά Πξόηππα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δείθηε ππξαληίζηαζεο θαη ηεο 
ηαρύηεηαο επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηεο θιόγαο.  
Έηζη, ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνδνρήο ησλ λέσλ θαηαζβεζηηθώλ πιηθώλ, 
θάλεη απνδεθηά πιηθά παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ηελ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε ρώξσλ, ηελ αύμεζε ηνπ δείθηε ππξαληίζηαζεο 
δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηεο 
θιόγαο, εθόζνλ θαηαηεζεί, πιήξεο θάθεινο κε δηθαηνινγεηηθά παξόκνηα 
απηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηα θαηαζβεζηηθά πιηθά.  
 
(III) Δπηπξνζζέησο θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζζνύλ ηα παξαθάησ: 

 Ο ελδηαθεξόκελνο, πέξα από ηελ θαηάζεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε όπσο π.ρ. νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ιόγσ θαηάζεζεο παξαβόινπ.  

 Τα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο, 
αθνξνύλ κόλν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δεηγκάησλ ησλ ζηνηρείσλ θάησ από 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θάζε δνθηκήο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνηύπσλ θαη δελ πξννξίδνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο απνθιεηζηηθά 
θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ζε 
ππξθαγηά, νύηε αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά απηώλ ζε 
ζπλζήθεο ππξθαγηάο.  

 Απνθιίζεηο σο πξνο ηα ηερληθά δεδνκέλα, εθηόο εθείλσλ πνπ επηηξέπνληαη 
βάζεη ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο, δύλαληαη λα θαηαζηήζνπλ άθπξα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ.  

 Η ζσζηή εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ απνδεθηώλ πιηθώλ-ζπζηεκάησλ 
ππξνπξνζηαζίαο βεβαηώλεηαη κε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ κειεηεηή-
εγθαηαζηάηε κεραληθνύ όπνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεηαη όηη ζα ηεξεζνύλ 
πηζηά όιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θαη όηη 
ειήθζεζαλ ππόςε νη ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο αλαθνξέο.  

 Σε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί επαξθώο παξά ηα πξνζθνκηζζέληα 
έγγξαθα ζηνηρεία, όηη απνδεθηό πιηθό- ζύζηεκα ππξνπξνζηαζίαο δελ 
παξνπζηάδεη ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά έλαληη ππξθαγηάο, ην 
Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο αίξεη ηελ απνδνρή γηα ηελ 
θαηαιιειόηεηά ηνπ σο ππξνπξνζηαζίαο, ελώ ηελ νπνηαδήπνηε λνκηθή 
επζύλε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ ρξήζε θαη απόζπξζή ηνπ αλαιακβάλεη ε 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, ν εκπνξηθόο δηαλνκέαο- αληηπξόζσπνο θαη ν 
αηηώλ. 

 Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε εξκελεία ησλ κεζόδσλ δνθηκήο θσηηάο απνηεινύλ 
ην αληηθείκελν ζπλερνύο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο. Μπνξνύλ επίζεο λα 
ιάβνπλ ρώξα αιιαγέο ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο 
ζπζηήλεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα εμεηάδεη ηελ εθαξκνζηκόηεηα εθζέζεσλ 
δνθηκήο ζε απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο, εθόζνλ από ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηάο ηνπο έρεη παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε 
(5) έηε. 



 Η αλαλέσζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο ζρεηηθέο δνθηκέο ππξνπξνζηαζίαο, θαζώο θαη ε 
ελεκέξσζε ηνπ Α.Π.Σ. ζρεηηθά κε λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ην 
απνδεθηό ζηνηρείν, πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο, ηνπ εκπνξηθνύ αληηπξνζώπνπ- δηαλνκέα θαη ηνπ αηηνύληα. 

 Τα έγγξαθα απνδνρήο από άπνςε ππξνπξνζηαζίαο, ηα νπνία 
θνηλνπνηνύληαη θαηά πεξίπησζε κε ζπλεκκέλα έγγξαθα ελδηαθέξνληνο θαη 
ζε άιιεο εκπιεθόκελεο Αξρέο θαη Φνξείο, δελ απνηεινύλ πηζηνπνίεζε, 
έγθξηζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά θιπ, απνζηέιινληαη ζηηο θαηά ηόπνπο 
Υπεξεζίεο θαη Γηεπζύλζεηο ηνπ Σώκαηνο γηα ελεκεξσηηθνύο ιόγνπο θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνθιεηζηηθή - εζσηεξηθή ρξήζε από ηα Γξαθεία 
Ππξαζθάιεηαο ησλ θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 Σηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζπζηήλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο 
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ απνδεθηνύ πιηθνύ- ζπζηήκαηνο θαη ε 
απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9000, εθόζνλ δελ ην 
δηαζέηεη. 

 Τερληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ απνδεθηά πιηθά- ζπζηήκαηα 
ππξνπξνζηαζίαο, όπσο π.ρ. πάρνο επίζηξσζεο ρξώκαηνο 
ππξνπξνζηαζίαο θιπ, πξνέξρνληαη από ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαθνξέο θαη 
απνζηέιινληαη ζηηο Υπεξεζίεο γηα δηεπθόιπλζε ησλ κειεηεηώλ- 
εγθαηαζηαηώλ κεραληθώλ. Δμππαθνύεηαη όηη απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε 
ησλ ηειεπηαίσλ, ε γλώζε ησλ πιήξσλ εθζέζεσλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ 
δνθηκώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο. 

 
(ΙV) Μέρξη ζήκεξα, έρεη εθδνζεί από ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, 
πιήζνο νδεγηώλ πξνο ηηο Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο πνπ αθνξνύλ 
εγθεθξηκέλα πιηθά θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ κπνξνύλ λα αλαθέξνληαη 
από ηνπο κειεηεηέο κεραληθνύο ζηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη λα γίλνληαη 
απνδεθηά ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζία από ηηο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο 
Υπεξεζίεο.  
Τν παξαθάησ αξρείν παξαπέκπεη ζηνλ πίλαθα πνπ δίδεη ηα θαηαζβεζηηθά 
πιηθά θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, θαζώο θαη ηα πιηθά θαη 
ζπζηήκαηα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά κέρξη 
ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2007 κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιύλεηαη ην έξγν ησλ κειεηεηώλ κεραληθώλ θαηά ην ζηάδην ζύληαμεο ησλ 
κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο.  
 

 
Αζήλα, 3 Σεπηεκβξίνπ 2007  
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