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Ειδικότερα καθορίζονται:
• Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.
• Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων
διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός
αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς
να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών
καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια
πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η
φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που
εκδηλώθηκε.
• Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς
από ένα κτίριο στα γειτονικά του.
• Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα
κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην
επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
• Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας
που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την
ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών
του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο
εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.
Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον
καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη
των στόχων του κανονισμού είναι:
α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά
αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο.
β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου
πυρκαγιάς.
γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων
στην Ελλάδα.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός
κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδικεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός,
και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν
αντίστοιχα θέματα.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει
παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων
κανονισμών - ειδικών διατάξεων.
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αναφέρεται
πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια,
καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.
Άρθρο 2:
Πεδίο εφαρμογής
2.1. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υποχρεωτική εφαρμογή:
α) Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται
μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις
εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του
παρόντος κεφαλαίου.
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β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια. γ) Στις περιπτώσεις
κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο
εφαρμογής του κεφ. Α΄ του προϊσχύοντος π.δ. 71/1988
(Α΄ 32), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία
πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και
προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.
δ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την
ισχύ του π.δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την
ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.
ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την
ισχύ του κεφ. Α΄ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν
το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης
του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια
άνω των 300 τ.μ.
στ) Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του
παρόντος, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη
για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώρους ιδιοκτησίας της.
2.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια,
εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.3. Εξαιρούνται όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων,
κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα
ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία
οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως
της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω
της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης
των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο
χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω λόγοι αναγράφονται σε
τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από
την κατά περίπτωση αρμόδια για τον χαρακτηρισμό του
κτιρίου υπηρεσία.
2.4. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα εγκατάστασης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ειδικών κατηγοριών κτιρίων ή χρήσεων, ισχύουν επιπρόσθετα των
απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
2.5. Στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (Γ) Συνάθροιση Κοινού, (Ι) Βιομηχανία - Βιοτεχνία και (Κ) Αποθήκευση του άρθρου 4 του παρόντος, τα
οποία είναι μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και
λειτουργία και στα οποία είναι αποδεδειγμένα αδύνατη
η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας των γενικών και ειδικών άρθρων του παρόντος,
είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά παρέκκλιση μελέτη
παθητικής πυροπροστασίας με αύξηση των παθητικών
μέτρων και ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας κατά
τρόπο που να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμος
βαθμός πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού. Η μελέτη
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αυτή εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών για
το θέμα επιστημόνων, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων
μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη
λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. Η υπαγωγή του ειδικού κτιρίου στην ως άνω παρέκκλιση και η σύσταση
της επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων για
το θέμα Υπουργών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης
της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Πεδίο εφαρμογής κανονισμών πυροπροστασίας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κανονισμός
Πυροπροστασίας
Κτιρίων

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Νέα κτίρια

Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται με άδεια
δόμησης, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την ισχύ
του παρόντος κανονισμού

Ανεξάρτητες λειτουργικά
προσθήκες σε υφιστάμενα
κτίρια

Αντιμετωπίζονται ως νέα κτίρια λόγω αυτοτέλειας

Υφιστάμενα κτίρια μετά
17.2.1989

Αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης σε κτίρια μελετημένα
με το π.δ. 71/1988

Υφιστάμενα ξενοδοχεία
πριν 17.3.1988
Υφιστάμενα κτίρια προ
17.2.1989 (πλην
ξενοδοχείων)
Πυροσβεστικές
Διατάξεις - Υπόδειξη
μέτρων

Εξ’ ολοκλήρου
αλλαγή χρήσης

Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με
δόμηση > 50 % και επιφάνεια >300 τ.μ.

Υφιστάμενα κτίρια προ
17.2.1989 (πλην
ξενοδοχείων)

Αναλόγως της χρήσης τους

Μνημεία, διατηρητέα
κτίρια, παραδοσιακά κτίρια

Αναλόγως της χρήσης τους και με δυνατότητα αποκλίσεων

Άρθρο 3:
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Αδιέξοδο: Κοινόχρηστος διάδρομος (ή περιοχή ενός
ορόφου) ο οποίος δεν οδηγεί σε έξοδο κινδύνου, με
αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να διατρέξει αυτή τη
διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου
να διαφύγει.
Αίθριο: Το στεγασμένο ή μη τμήμα του οικοπέδου ή
του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του
από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου, το οποίο δεν
αποτελεί κλειστό φρεάτιο οποιουδήποτε στοιχείου κατακόρυφης επικοινωνίας του κτιρίου (σταθερής ή κυλιόμενης κλίμακας ή ανελκυστήρα), ούτε διέλευσης οποιουδήποτε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Άκαυστο δομικό υλικό: Υλικό χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας, που πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε
δοκιμής ακαυστότητας.
Ακεραιότητα σε φωτιά: Η ικανότητα δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να εμποδίζει
τη διέλευση φλογών και θερμών αερίων ή την εμφάνιση
φλογών στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο
χρονικό διάστημα σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φωτιά.
Ανελκυστήρας πυροσβεστών: Ειδικά σχεδιασμένος και
κατασκευασμένος ανελκυστήρας που χρησιμοποιείται
από τους πυροσβέστες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αντίδραση στη φωτιά (πυραντίδραση): Συμπεριφορά
δοκιμίου όταν εκτίθεται σε φωτιά σε καθορισμένες συνθήκες σε μια δοκιμή φωτιάς.
Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας (πυρομόνωση):
Η ικανότητά ενός δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε
φωτιά στη μία πλευρά, να περιορίζει την άνοδο της θερμοκρασίας στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε τυπική δοκιμή αντίδρασης σε
φωτιά.
Απροστάτευτη όδευση διαφυγής: Το πρώτο τμήμα
μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά
στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και
καταλήγει σε έξοδο κινδύνου.
Αυτοκλειόμενο κούφωμα: Κούφωμα το οποίο είναι
εξοπλισμένο με κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς του
στην κλειστή θέση.
Δομικό Στοιχείο: Κάθε στοιχείο που είναι σταθερά
ενσωματωμένο στο κτίριο (ή στο δομικό έργο ή κατασκευή) κατά τρόπο μόνιμο. Το σύνολο των δομικών στοιχείων απαρτίζουν το δομικό έργο ή κτίριο ή κατασκευή.
Τα δομικά στοιχεία διαχωρίζονται σε φέροντα και μη
φέροντα, ανάλογα με το αν προορίζονται ή όχι να παραλαμβάνουν τις ασκούμενες πάνω στο κτίριο δράσεις,
όπως αυτές καθορίζονται από τη στατική μελέτη του
κτιρίου.
Έξοδος κινδύνου: Άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή
υπαίθριο χώρο.

