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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 529
3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 14980 Φ.700.5
Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας χώρων
συνάθροισης κοινού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
(ΑΡΙΘΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3/2015)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 100 του
Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµί−
ας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµ−
µατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4249/2014 «Αναδιορ−
γάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 73).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι−
ατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κανονισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος»
(Α΄ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουρ−
γείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
στ. Του Π.∆. 25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21).

ζ. Της αριθµ. Υ97/27−02−2015 Απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη
Πανούση» (ΦΕΚ Β΄ 299).
η. Του Π.∆. 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτι−
ρίων» όπως ισχύει (Α΄ 32).
θ. Της αριθµ. 8γ/2007 πυροσβεστικής διάταξης «Λήψη
µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα και
κατάργηση των αριθµ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004
πυροσβεστικών διατάξεων» (Β΄ 276).
ι. Της αριθµ. 13/2013 πυροσβεστικής διάταξης «Απλο−
ποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις− εγκαταστά−
σεις και τροποποίηση της αριθµ. 12/2012 πυροσβεστικής
διάταξης» (Β΄ 1586).
ια. Της αριθµ. 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης «Ορ−
γάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού των
επιχειρήσεων− εγκαταστάσεων σε θέµατα πυροπρο−
στασίας» (Β΄ 2434).
ιβ. Της αριθµ. 15/2014 πυροσβεστικής διάταξης «Προ−
διαγραφές µελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των
φορητών, µόνιµων και λοιπών προληπτικών και κατα−
σταλτικών µέτρων και µέσων της ισχύουσας νοµοθεσίας
πυροπροστασίας» (Β΄ 3149).
ιγ. Της αριθµ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επανακαθορι−
σµού των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε υφι−
στάµενους χώρους συνάθροισης κοινού, προκειµένου
να προσαρµοστούν αυτά στα σύγχρονα τεχνολογικά
δεδοµένα και να καταστούν λειτουργικότερα σε εφαρ−
µοστικό επίπεδο.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλ−
τικά µέτρα και µέσα πυροπροστασίας στους χώρους
συνάθροισης κοινού και στους βοηθητικούς χώρους αυ−
τών, µε σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης
και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχηµάτων, καθώς και
τη διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που βρίσκονται
µέσα σ’ αυτούς, ως ακολούθως:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα έχει εφαρµογή:
α. Σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, υπαίθριους ή ηµιυπαί−
θριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους
βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται
κοινό για κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές, θρη−
σκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστηµονικές,
αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα
περιλαµβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες
διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συµβουλίων, αµ−
φιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες,
ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, µουσεία,
χώροι αναµονής συγκοινωνιακών µέσων, αίθουσες γυ−
µναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες,
παιδότοποι, λούνα παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι µαζικής εστίασης,
αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ−µπαρ,
πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, µπαρ,
αναψυκτήρια.
β. Σε χώρους παροχής υπηρεσιών, στους οποίους συ−
ναθροίζεται κοινό, όπως ταχυδροµεία, κέντρα εξυπηρέ−
τησης πολιτών, πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καθώς
και τράπεζες µε µικτό εµβαδό πάνω από 70 τ.µ. Σε
διαφορετική περίπτωση οι ανωτέρω δραστηριότητες
εξετάζονται µε τη χρήση «Γραφεία».
2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρµογή:
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που εµπίπτουν στις
διατάξεις του Π.∆. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Σε κέντρα διασκέδασης µε θεωρητικό πληθυσµό
πάνω από 200 άτοµα και σε κινηµατογράφους που
υπάγονται στις διατάξεις των Α.Ν. 445/1937 (Α΄ 32) και
446/1937 (Α΄ 23), όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε το
Β.∆. 15/1956 (Α΄ 123) και σε θέατρα που υπάγονται στο
Ν. 4229/2014 (Α΄ 8) όπως ισχύει.
γ. Σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφί−
στανται χώροι εστίασης και αναψυχής όπως εστιατόρια
και αναψυκτήρια για χρήση αποκλειστικά από τους ερ−
γαζόµενους σ’ αυτές. Οι χώροι αυτοί καλύπτονται από
τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται
για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
δ. Στους χώρους συνάθροισης κοινού που υπάγονται
στην 11/2003 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 817).
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρµό−
ζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
• Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγµα εισόδου που οδη−
γεί σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, σε µια
οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο
της φωτιάς ή και του καπνού.

• Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσι−
µος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η
υποκείµενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου
κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν,
αποτελεί λειτουργικό παράρτηµα της χρήσης αυτής,
έχει συνολικό εµβαδό µικρότερο του 70% της επιφάνει−
ας του υποκείµενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και
δεν µπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
• Θεωρητικός πληθυσµός είναι ο τεχνικός (θεωρητι−
κός) υπολογισµός των ατόµων του χώρου συνάθροισης
κοινού ως βάση υπολογισµού για τη λήψη των κατάλ−
ληλων µέτρων και µέσων πυροπροστασίας, χωρίς να
αποτελεί κριτήριο του µέγιστου πληθυσµού που δύναται
να συγκεντρωθεί.
• Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εµπόδια
πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σηµείο κτιρίου
προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
• Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από
τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις
διαφυγής.
• Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθµός των ατό−
µων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περί−
πτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιώντας αυτήν την όδευση.
• Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης δι−
αφυγής είναι το µήκος της πορείας που φυσιολογικά θα
διανύσει κάποιο άτοµο για να διαφύγει, σε περίπτωση
πυρκαγιάς, από τυχόν σηµείο της κύριας χρήσης ενός
ορόφου ή επιπέδου µέχρι την πλησιέστερη έξοδο κιν−
δύνου.
• Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δοµι−
κού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισµένο χρονικό
διάστηµα, που ονοµάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα
θερµικά αποτελέσµατα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της
ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη
δίοδο της θερµότητας.
• Πυροδιαµέρισµα είναι το τµήµα κτιρίου ή το κτίριο
που περικλείεται ερµητικά από δοµικά στοιχεία µε προ−
καθορισµένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
• Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής είναι το
τµήµα της όδευσης (όπως κλιµακοστάσιο, διάδροµος,
προθάλαµος) που περικλείεται από πυράντοχα δοµικά
στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη πυραντίστασης.
• Τελική έξοδος είναι η κατάληξη µιας όδευσης δια−
φυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο
ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
• Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι χώροι που δεν προ−
ορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του
κτιρίου ή είναι λειτουργικά παραρτήµατα αυτής, όπως
προθάλαµοι, φουαγιέ, κλιµακοστάσια, χώροι υγιεινής,
µηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι ορχήστρας, πίστα χο−
ρού, κουζίνα, γραφεία, αποδυτήρια, σάουνες, θυρίδες
τραπεζών, βεστιάρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3
Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου
Α. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
1. Ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται γενικά µε βάση την αναλογία (συντελεστής) ατόµου/εµβαδόν δαπέδου
(τ.µ.) σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού

Χώροι µε σταθερές θέσεις

Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις

∆ραστηριότητες
Με ατοµικά καθίσµατα όπως αµφιθέατρα,
χώροι τραπεζών (γραφεία υπαλλήλων και
καθίσµατα πελατών), internet cafe (χώρος
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Με πάγκους, κερκίδες
Χώροι συναυλιών, ναοί και χώροι λατρείας,
κέντρα διασκέδασης, µπαρ, χώροι αναµο−
νής τραπεζών, ταχυδροµείων, κ.α. (ταµεία),
χώροι αναµονής συγκοινωνιακών µέσων,
χώροι εκδηλώσεων µε συνάθροιση ορθίων
ατόµων
Εστιατόρια, καφενεία, καφέ−ζαχαροπλα−
στεία, λέσχες, αίθουσες συνεδριάσεων,
µουσεία, εκθεσιακά κέντρα, και συναφείς
µε τα προηγούµενα χώροι συνάθροισης
ατόµων
Βιβλιοθήκες, χώροι άσκησης και αθλοπαιδι−
ών, όπως αγωνιστικοί χώροι γυµναστηρίων,
αίθουσες γυµναστικής, χορού, παιδότοποι
(χώρος παιχνιδιών)
∆εξαµενές κολύµβησης (πισίνες)
Αγωνιστικοί χώροι γηπέδων (ποδοσφαίρου,
µπάσκετ, βόλεϊ, κλπ)
Υπαίθριοι χώροι

2. Για τον υπολογισµό του θεωρητικού πληθυσµού,
λαµβάνονται υπόψη µόνο οι επιφάνειες δαπέδων των
κυρίων χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για την
εκάστοτε δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων και των
διαδρόµων κυκλοφορίας που βρίσκονται µέσα σ’ αυτούς.
Εξαιρούνται οι βοηθητικοί χώροι που υποστηρίζουν τη
δραστηριότητα, καθώς και οι διάδροµοι κυκλοφορίας
του κοινού σε τράπεζες, αίθουσες δικαστηρίων και αµ−
φιθεάτρων. Για τον υπολογισµό του θεωρητικού πλη−
θυσµού των βιβλιοθηκών, µουσείων, πινακοθηκών και
εκθεσιακών κέντρων λαµβάνεται υπόψη η µικτή επιφά−
νεια δαπέδου των κυρίων χώρων.
3. Κατά τον υπολογισµό του θεωρητικού πληθυσµού
αιθουσών συνάθροισης κοινού, λαµβάνονται υπόψη επι−
προσθέτως τα εξής:
α. Χώρος συνάθροισης κοινού µπορεί να έχει µία απο−
κλειστική δραστηριότητα ή να προσφέρεται για πολλα−
πλές µη ταυτόχρονες δραστηριότητες.
β. Χώρος συνάθροισης κοινού µπορεί κατά τη λειτουρ−
γία του να έχει διαφορετικές πυκνότητες συγκέντρω−
σης του κοινού κατά περιοχές του, δηλαδή, περιοχή µε
σταθερές θέσεις και περιοχή χωρίς σταθερές θέσεις.
γ. Ενιαίος χώρος µπορεί να έχει περιοχές µε διαφορε−
τικές δραστηριότητες συγκέντρωσης κοινού ταυτόχρονα.

Θεωρητικός πληθυσµός
Ίσος µε τον αριθµό καθισµάτων
1 άτοµο/0,45 µ. µήκους
Συντελεστής

0,65

1,4

5
5 (επιφάνειας νερού)
40
5

δ. Για την περίπτωση (α), ως θεωρητικός πληθυσµός
του χώρου θεωρείται αυτός της δυσµενέστερης δρα−
στηριότητας, ενώ για τις περιπτώσεις (β) και (γ), πληθυ−
σµός του χώρου θεωρείται το άθροισµα των επί µέρους
συναθροίσεων.
ε. Στο θεωρητικό πληθυσµό, δεν συµπεριλαµβάνεται
το προσωπικό της επιχείρησης, εκτός των επιχειρήσε−
ων που αναφέρονται στην παρ. 1β του άρθρου 1 της
παρούσας.
Β. Υπολογισµός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κιν−
δύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους
(0,60 µ.) καθορίζεται σε:
α. 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι,
πόρτες, προθάλαµοι).
β. 60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιµακο−
στάσια, ράµπες).
2. Πλάτος οδεύσεων διαφυγής
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται
µέχρι και τρεις (3) ορόφους ή επίπεδα, ο όροφος ή
το επίπεδο µε το µεγαλύτερο πληθυσµό καθορίζει το
πλάτος των οδεύσεων διαφυγής.
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β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται
3.1.2. Πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου σε
σε τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, το
άθροισµα των παροχών των δύο (2) µε το µεγαλύτερο χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε δύο
θεωρητικό πληθυσµό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν
πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής µε αυτοκλει−
πλάτος των οδεύσεων διαφυγής.
γ. Εφόσον όλες οι οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπρο− όµενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 2 και
στατευµένες µε αυτοκλειόµενες πυράντοχες πόρτες, είναι σύµφωνα µε τον θεωρητικό πληθυσµό κάθε ορό−
ο όροφος ή το επίπεδο µε το µεγαλύτερο πληθυσµό, φου ή επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός και
καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρ− το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο
εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύµφωνα µε
τήτως αριθµού ορόφων ή επιπέδων.
δ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και τον θεωρητικό του πληθυσµό, ο οποίος υπολογίζεται
των θυρών των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,90 µ. από το άθροισµα:
i. Του θεωρητικού πληθυσµού του ορόφου εκκένωσης
ε. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να
και
µειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο.
ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσµού
3. Έξοδοι κινδύνου
των υπερκείµενων και υποκείµενων ορόφων ή επιπέδων.
3.1. Αριθµός και πλάτος εξόδων κινδύνου
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής
Αριθµός
και
πλάτος
εξόδων κινδύνου
α. Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/και
των τελικών εξόδων κινδύνου σε χώρους συνάθροισης
Θεωρητικός Πλη− Αριθµός εξόδων Πλάτος εξόδων
θυσµός
κινδύνου
κινδύνου (µ.)
κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο,
(άτοµα)
δίνεται στον Πίνακα 2.
έως 50
1*
0,90
β. Ο αριθµός και το πλάτος των τελικών εξόδων κιν−
51−150
2
0,90
δύνου στο επίπεδο εκκένωσης σε χώρους συνάθροισης
151–300
2
1,80 & 0,90
κοινού που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους
301–500
2
1,80
ορόφους ή επίπεδα δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύµ−
501−800
3
1,80
φωνα µε τον θεωρητικό πληθυσµό. Στην περίπτωση αυτή
ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται από το άθροισµα:
* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους µε κύρια χρήση,
i. Του θεωρητικού πληθυσµού του ορόφου εκκένωσης απαιτούνται δύο (2) έξοδοι κινδύνου.
και
Για πληθυσµό µεγαλύτερο των 800 ατόµων προστί−
ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσµού θεται µία (1) έξοδος κινδύνου πλάτους 1,80 µ. ανά 400
των υπερκείµενων και υποκείµενων ορόφων ή επιπέδων. άτοµα ή κλάσµα αυτών.
3.2. ∆ιάταξη εξόδων κινδύνου
Εφόσον επιβάλλονται δύο (2) ή περισσότερες έξοδοι ή τελικές έξοδοι κινδύνου, τα πλησιέστερα άκρα τους
πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της µέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου κύριας χρήσης. Εφόσον
απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες έξοδοι ή τελικές έξοδοι κινδύνου, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών,
πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια. (Σχ. 1 και 2).
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ɇʖɼʅɲ 2
ɇʖɼʅɲʏɲ 1 ʃɲɿ 2
ȴɿɳʏɲʇɻ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
4. Όρια µήκους πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
α. Η µέγιστη απόσταση της πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης
έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 µ. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές
οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η µία (1) από αυτές να πληροί το µέγιστο όριο µήκους της πραγµατικής απόστασης.
β. Η απόσταση της πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδροµή.
Όταν στην όδευση περιλαµβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το µήκος του κλιµακοστα−
σίου επαυξηµένο κατά 50%.
Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής − εξόδων κινδύνου
1. Οδεύσεις διαφυγής – έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά
α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι τουλάχιστον 2,20 µ. και για τις σκάλες,
δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2µ. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων,
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 0,60 µ.
β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
γ. Απαγορεύεται η διέλευση οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους.
1.2. Κλιµακοστάσια
α. Έξοδοι κινδύνου − θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν πλατύσκαλο
εφόσον οδηγούν σε κλιµακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 µ.
β. Κάθε θύρα που έχει άµεση πρόσβαση στο κλιµακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγµά της να µην φράσει
σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να µειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας µία (1)
τουλάχιστον µονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχ.3).

ɇʖɼʅɲ 3
Ⱥʑʌɸʎʎ ʃʄɿʅɲʃʉʍʏʏɲʍʀʘʆ
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ɶ.
ɶ Ɉʉ ɸʄɳʖɿʍʏʏʉ ʋʄɳʏʉʎ ʃɲ
ɲɿ ʑʗʉʎ ʏʘʆʆ ɴɲɽʅʀɷʘʆ ʏʏʘʆ ʃʄɿʅɳʃʘ
ʘʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍ
ʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲ
ɲɿ ʘʎ ʉɷɸʑʍ
ʍɸɿʎ ɷɿɲʔʐɶɼ
ɼʎ
ɲʋʊ
ɲ ʖʙʌʉʐʎ ʃʑʌɿɲʎ ʖʌɼʍ
ʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲ ɸʀʆɲɿ 0,28 ʅ. ʃɲɿ 0,13 ɹʘʎ
ɹ 0,18 ʅ. ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ɲ
(ɇɇʖ. 4).

ɇʖɼʅɲ 4
Ȳɲɽ
ɽʅʀɷɸʎ ʃʄɿʅɳ
ɳʃʘʆ
δ. Οι κυλιόµενες κλίµακες, γίνονται αποδεκτές ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής µόνο όταν έχουν το απαιτούµενο
πλάτος και εφόσον ακινητοποιούνται:
i. Χειροκίνητα µε κοµβίο διακοπής λειτουργίας και
ii. Αυτόµατα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήµατος πυρανίχνευσης, εφόσον απαιτείται.
ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να µην περιλαµβάνουν καυστά υλικά. Κατ’
εξαίρεση εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) της επιχείρησης, εφόσον χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως βοηθητι−
κοί χώροι, είτε ως χώροι κύριας χρήσης µε θεωρητικό πληθυσµό µέχρι και 50 άτοµα, απαλλάσσονται από την
απαίτηση να είναι πυράντοχης κατασκευής. Επίσης, εξωτερικά µεταλλικά κλιµακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως
δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.
1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευµένες εφόσον
είναι µόνιµης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαµβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο
µε δοµικά στοιχεία, µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών της ώρας. Η πυραντίσταση των
εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιµακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 µέτρα.
1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις
Τα περιβλήµατα των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλά−
χιστον εξήντα λεπτών (60΄). Επίσης, τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται ως είσοδοι και έξοδοι της πυροπροστα−
τευµένης όδευσης διαφυγής πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόµενες πυράντοχες πόρτες, µε δείκτη πυραντίστασης
τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄).
2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής−πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής− εξόδων κινδύνου των χώρων συνάθροισης κοινού, πρέπει να ανοίγουν προς
την κατεύθυνση της διαφυγής. Από την απαίτηση αυτή απαλλάσσονται χώροι συνάθροισης κοινού µε συνολικό
θεωρητικό πληθυσµό µέχρι και 50 άτοµα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες θα πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος
του ανοίγµατός τους (Σχ. 5).

ɇʖɼʅɲ 5
Ʌʄɳʏʉʎ ɽʑ ʌɲʎ ʊɷɸʐʍɻʎ ɷɿɲʔʐɶɼʎ
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2.2. Θύρες περιορισµού πορείας−ελέγχου
α. Οι αυτόµατες µηχανοκίνητες θύρες µε αισθητήρες
κίνησης που χρησιµοποιούνται στους χώρους συνά−
θροισης κοινού ως έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές
µόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόµενο πλάτος κατά
το πλήρες άνοιγµά τους και σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος, παραµένουν ανοιχτές.
β. Οι θύρες ασφαλείας µε ειδικούς µηχανισµούς χρο−
νοκαθυστέρησης που χρησιµοποιούνται σε χώρους
συνάθροισης κοινού, γίνονται αποδεκτές µόνο ως δεύ−
τερες έξοδοι κινδύνου και πρέπει να απελευθερώνονται
αυτόµατα, σε κάθε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή
ενεργοποίησης του αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευ−
σης εφόσον αυτό εγκαθίσταται, καθώς και χειροκίνητα
µε κοµβίο απελευθέρωσης.
γ. Θύρες περιστρεφόµενες γύρω από τον κεντρικό
άξονα αυτών, ή διατάξεις ελέγχου εισερχοµένων ατό−
µων (όπως σε γήπεδα) δεν γίνονται αποδεκτές.
2.3. Εξοπλισµός
α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό λει−
τουργίας, ώστε να ανοίγει µε προφανή και εύκολο τρόπο.
β. Σύρτες ή παρόµοια µέσα ή συστήµατα ασφαλίσεως
(όπως χρήση κλειδιού, µαγνητικές κάρτες, πληκτρολόγια
απασφαλίσεως) δεν γίνονται αποδεκτά.
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διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής
περιοχής.
β. Ο φωτισµός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά
και στις οδεύσεις µέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις
περιπτώσεις που ο χώρος συνάθροισης κοινού βρίσκε−
ται σε όροφο.
γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώµατα
σήµανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά,
ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.
2. Σήµανση ασφαλείας
α. Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η
σήµανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων
κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισµού.
β. Η σήµανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις
οδεύσεις µέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις που
ο χώρος συνάθροισης κοινού βρίσκεται σε όροφο.
3. Σχεδιαγράµµατα διαφυγής
Στους χώρους συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση
τους αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερους ορόφους ή
επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραµµάτων δι−
αφυγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 4

Άρθρο 6

∆ιαµερισµατοποίηση – ∆είκτες πυραντίστασης

Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας

1. Τα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιού−
νται ως χώροι συνάθροισης κοινού πρέπει να είναι
πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά
πυροδιαµερίσµατα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχι−
στον εξήντα (60) λεπτών. Κατ’ εξαίρεση, σε υπέργειο
οριοθετηµένο χώρο συνάθροισης κοινού θεωρητικού
πληθυσµού έως και 50 ατόµων εντός εµπορικού κα−
ταστήµατος, δεν είναι υποχρεωτικός ο πυράντοχος
διαχωρισµός µεταξύ των παραπάνω χρήσεων και η
ύπαρξη ανεξάρτητων οδεύσεων διαφυγής και εξόδων
κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης εφαρµογής
των προβλεπόµενων µέτρων και µέσων πυροπροστασί−
ας της αριθµ. 8γ/2007 πυροσβεστικής διάταξης και της
παρούσας, στο σύνολο της επιχείρησης− εγκατάστασης
(εµπορικό κατάστηµα και χώρος συνάθροισης κοινού).
2. Ο φέρων οργανισµός αναβαθµών (κερκίδων) πρέπει να
έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών.
3. Σε κτίρια µη πυράντοχης κατασκευής, επιτρέπεται η
χρήση χώρων συνάθροισης κοινού µε θεωρητικό πληθυ−
σµό µέχρι χίλια (1000) άτοµα, µόνο στον όροφο των κυρίων
εξόδων αυτών ή στους ορόφους που οι έξοδοι αυτών
οδηγούν απευθείας σε υπαίθριο ασφαλή χώρο ή οδό.
4. Επικίνδυνοι χώροι (λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίµων,
µετασχηµατιστές µέσης και υψηλής τάσης, σύστηµα συµπα−
ραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας) πρέπει να αποτε−
λούν αυτοτελή πυροδιαµερίσµατα µε δείκτη πυραντίστασης
τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να µην τοποθετούνται
κάτω ή σε άµεση γειτνίαση µε τις τελικές εξόδους.

1. Όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού, που εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαµβά−
νουν τα παρακάτω προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας:
α. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία του χώρου
συνάθροισης κοινού, µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς
και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση
έναρξης πυρκαγιάς.
β. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης
υλών που µπορούν να αναφλεγούν.
δ. Αποµάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών
από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, προ−
καλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής
θερµότητας.
ε. Συνεχής καθαρισµός όλων των χώρων και άµεση
αποµάκρυνση των υλικών που µπορούν να αναφλεγούν.
στ. Στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού
απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και
αποµάκρυνση αυτών.
ζ. Επιµελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγ−
χος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους
σχετικούς κανονισµούς.
η. Επαρκής αερισµός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων
αποθήκευσης.
θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των
χώρων µετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς
και κατά τις εργάσιµες ώρες για επισήµανση και εξά−
λειψη τυχόν υφισταµένων προϋποθέσεων εκδήλωσης
πυρκαγιάς.
ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις
µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των
οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
ια. Σε δεξαµενές υγρών καυσίµων επιβάλλεται λεκάνη
ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίµων,
επαρκούς χωρητικότητας.

Άρθρο 5
Φωτισµός, Σήµανση ασφαλείας και σχεδιαγράµµατα
διαφυγής
1. Φωτισµός ασφαλείας
α. Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται
η εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας των οδεύσεων
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ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που
αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του
κινδύνου από πυρκαγιά.
2. ∆εν επιτρέπεται:
α. Η τοποθέτηση σε διαδρόµους, κλίµακες, οδεύσεις
διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισµάτων µονίµων
ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειµένου το
οποίο µπορεί να µειώσει το πλάτος αυτών ή να εµποδί−
σει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση
κινδύνου.
β. Η διακόσµηση και επένδυση των δαπέδων, των τοί−
χων και των ορόφων, σε χώρους, οι οποίοι χρησιµοποι−
ούνται από το κοινό, µε υλικά που αναφλέγονται εύκολα.
γ. Το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας, όπως
σπίρτα και αναπτήρες και η εναπόθεση εύφλεκτων υλι−
κών σε επικίνδυνους χώρους.
δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών,
καθρεπτών ή άλλων αντικειµένων τα οποία δύναται να
παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξο−
δο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές
κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω µεγέθους ή τύπου
κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών,
πρέπει να επισηµαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
µην συγχέονται µε τις εξόδους κινδύνου.
ε. Η σήµανση ασφαλείας καθώς και τα µέσα πυρο−
προστασίας, να καλύπτονται από εµπορεύµατα ή άλλα
υλικά.
στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρµάτων και πυροτεχνη−
µάτων σε στεγασµένους χώρους συνάθροισης κοινού.
Η χρήση τους σε υπαίθριους χώρους γίνεται µε την
επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 7
Ενεργητικά µέσα πυροπροστασίας
1. Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες
α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστή−
ρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανό−
τητας τουλάχιστον 21Α−113Β−C ή/και διοξειδίου του άν−
θρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B−C.
β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
ανά 100 τ.µ. µικτής επιφάνειας.
γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπο−
λογισµούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός
αριθµός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθµό.
δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ο
ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρό−
τερος από δύο (2).
Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόµενου πυρο−
σβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής
θέρµανσης στερεών ή υγρών καυσίµων.
2. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού
Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού, επιβάλλεται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε θεωρητικό πλη−
θυσµό, πάνω από 250 άτοµα.
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρήση
αναπτύσσεται σε τρία (3) ή περισσότερα επίπεδα.
3. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης

Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στους επικίνδυνους χώρους.
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρήση
αναπτύσσεται σε τρία (3) ή περισσότερα επίπεδα.
4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο− απλό
υδροδοτικό δίκτυο
4.1. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλ−
λεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε θεωρητικό πλη−
θυσµό πάνω από 250 άτοµα.
β. Σε µουσεία, πινακοθήκες, εκθεσιακά κέντρα και πα−
ρεµφερείς δραστηριότητες µε συνολική στεγασµένη
επιφάνεια πάνω από 1.500 τ.µ..
γ. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε θεωρητικό πλη−
θυσµό πάνω από 50 άτοµα, των οποίων το δάπεδο
βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο των 20 µ. από τη φυσική
στάθµη του εδάφους.
4.2. Χώροι συνάθροισης κοινού που δεν υποχρεούνται
στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστι−
κού δικτύου υποχρεούνται, στην εγκατάσταση απλού
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
5. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης
5.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε νερό (καται−
ονισµού ύδατος) επιβάλλεται να καλύπτει το σύνολο
της επιφάνειας των χώρων συνάθροισης κοινού στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους εκθεσιακών κέντρων µε συνολική στε−
γασµένη επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.µ..
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε θεωρητικό πλη−
θυσµό πάνω από 50 άτοµα, των οποίων το δάπεδο
βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο των 23 µ. από τη φυσική
στάθµη του εδάφους.
γ. Σε υπόγειους χώρους συνάθροισης κοινού µε θεωρη−
τικό πληθυσµό πάνω από 50 άτοµα. Το αυτόµατο σύστηµα
πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες
οδεύσεις διαφυγής, µέχρι την τελική έξοδο κινδύνου.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η εγκατάσταση του
ανωτέρω συστήµατος, εφόσον ο χώρος συνάθροισης
κοινού βρίσκεται σε πρώτο (1ο) υπόγειο, έχει θεωρητικό
πληθυσµό έως 150 άτοµα και η µία (1) έξοδος κινδύνου
εκβάλλει απευθείας, ή µέσω πυροπροστατευµένης όδευ−
σης διαφυγής, σε υπαίθριο ασφαλή χώρο ή οδό.
5.2. Σύστηµα πυρόσβεσης (µη συµπεριλαµβανοµένου
του συστήµατος καταιονισµού ύδατος) επιβάλλεται:
α. Σε χώρους µετασχηµατιστών (µέσης ή υψηλής τάσης).
β. Σε δεξαµενές καυσίµων µε χωρητικότητα πάνω από
3 κ.µ.
γ. Σε χώρους όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού
(όπως χώροι αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών).
6. Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης
Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώ−
ρους παρασκευής φαγητών που χρησιµοποιούν εστίες
µαγειρικής και καυτές επιφάνειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 8
Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού
Α. Γενικά
Ως υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού νοείται κάθε
µη στεγασµένος χώρος συνάθροισης κοινού, του οποίου
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η όλη διαµόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άµεση
διαφυγή του κοινού από το χώρο αυτό προς τα έξω σε
ασφαλή χώρο, και απαραίτητα, όλες οι οδεύσεις δια−
φυγής µέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται µέσα
από κλειστούς χώρους.
Β. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού, οδεύσεων
διαφυγής και εξόδων κινδύνου
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω
προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρ−
µόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων
Β΄ και Γ΄.
1. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
Ο θεωρητικός πληθυσµός του στεγασµένου χώρου,
όταν αυτός διέρχεται µέσω υπαιθρίου χώρου συνάθροι−
σης κοινού, δεν προσµετρείται για την επιβολή των
µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
2. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους
(0,60 µ.) των οριζόντιων και κατακόρυφων οδεύσεων
διαφυγής καθορίζεται σε 200 άτοµα.
3. Έξοδοι κινδύνου
α. Από κάθε σηµείο υπαίθριου χώρου συνάθροισης
κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή προς τελικές
εξόδους, ο αριθµός και τα πλάτη των οποίων δίνονται
στον Πίνακα 3.
β. Οι τελικές έξοδοι πρέπει να είναι αποµακρυσµένες
µεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστο−
ποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αριθµός και πλάτος εξόδων κινδύνου

2. Σηµεία υδροληψίας
Για την κάλυψη όλων των χώρων, οι υπαίθριοι χώροι
συνάθροισης κοινού υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή
αριθµό σηµείων υδροληψίας που είναι συνδεδεµένα µε
το δίκτυο ύδρευσης, µέσω εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα
µήκους 20 µ. και κατάλληλο ακροφύσιο.

Θεωρητικός πλη− Αριθµός εξόδων Πλάτος εξόδων
θυσµός (άτοµα)
κινδύνου
κινδύνου (µ.)

Άρθρο 10

Μέχρι 100

1

0,90

Από 101 µέχρι 450

2

0,90

Από 451 – 900

2

1,80 & 0,90

Από 901 – 1800

2

1,80

Από 1801 – 2700

3

1,80

Για πληθυσµό µεγαλύτερο των 2700 ατόµων προστί−
θεται µία (1) έξοδος µε πλάτος 1,80 µ. ανά 900 άτοµα
ή κλάσµα αυτών.
Γ. Ενεργητικά µέσα πυροπροστασίας
1. Φορητοί πυροσβεστήρες
α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστή−
ρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανό−
τητας τουλάχιστον 21Α−113Β−C ή/και διοξειδίου του άν−
θρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B−C.
β. Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων να είναι κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σηµείο να απέχει µέχρι 15µ.
από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
γ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ο
ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρό−
τερος από δύο (2).

Άρθρο 9
Ηµιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού
Οι ηµιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγο−
νται στις διατάξεις των κλειστών χώρων, εκτός των
περιπτώσεων που πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις για
τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού:
α. Ο χώρος είναι ισόγειος.
β. ∆εν υπάρχουν υπερκείµενοι όροφοι, πάνω από τον
ηµιυπαίθριο χώρο, ούτε γίνεται χρήση του δώµατός
του. Τυχόν υπόγειος χώρος, που δεν έχει λειτουργική
σχέση µε την κύρια χρήση του ισογείου χώρου, αποτελεί
αυτοτελές πυροδιαµέρισµα.
γ. Η συνολική επιφάνεια του ηµιυπαίθριου χώρου συ−
νάθροισης κοινού δεν υπερβαίνει τα 500 τ.µ.
δ. ∆εν εµποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του
κοινού από τη συσσώρευση καπνού. Για το λόγο αυτό
πρέπει:
i. Κάθε δοµικό στοιχείο της στέγης να απέχει τουλά−
χιστον 2,40 µ. από το δάπεδο.
ii. Το συνολικό άνοιγµα της παράπλευρης επιφάνειας
να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των
ανοιγµάτων πρέπει να εξασφαλίζει την απαγωγή του
καπνού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος:
1. Εφαρµόζονται σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, υπαί−
θριους ή ηµιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων
καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία
διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
όπως κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ,
βόλεϊ, χάντµπολ, αντισφαίρισης, κολυµβητηρίων.
2. ∆εν εφαρµόζονται σε στεγασµένες ή υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιούνται
µουσικές εκδηλώσεις (όπως συναυλίες), εµπορικές εκ−
θέσεις ή άλλες δραστηριότητες.
Άρθρο 11
Στεγασµένες αθλητικές εγκαταστάσεις
Α. Γενικά
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω
προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρ−
µόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων
Β΄ και Γ΄.
Β. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
Ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται γενικά µε
βάση την αναλογία (συντελεστής) ατόµου/εµβαδόν
δαπέδου (τ.µ.) σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού στεγασµένων αθλητικών εγκαταστάσεων
∆ραστηριότητες

Χώροι µε σταθερές θέσεις

Θεωρητικός Πληθυσµός

Με ατοµικά καθίσµατα

Ίσος µε τον αριθµό καθισµάτων.

Με πάγκους, κερκίδες

1 άτοµο/0,45 µ. µήκους
Συντελεστής

Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις

Αίθουσες τύπου, συσκέψεων, δηµο−
σιογραφικά θεωρεία

1,4

Χώροι άσκησης και αθλοπαιδιών,
αγωνιστικοί χώροι γυµναστηρίων,
αίθουσες γυµναστικής

5

∆εξαµενές κολύµβησης (πισίνες)

5 (επιφάνειας νερού)

Αγωνιστικοί χώροι γηπέδων
Γ. Υπολογισµός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κιν−
δύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους
(0,60 µ.) καθορίζεται σε:
α. 200 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµοι,
πόρτες, προθάλαµοι).
β. 120 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιµακο−
στάσια, ράµπες).
2. Έξοδοι κινδύνου
Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου δίνο−
νται στον Πίνακα 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αριθµός και πλάτος εξόδων κινδύνου στεγασµένων
αθλητικών εγκαταστάσεων
Θεωρητικός
Πληθυσµός

Αριθµός εξόδων
κινδύνου

Πλάτος εξόδων
κινδύνου (µ.)

έως 50

1

0,90

51 − 200

2

0,90

201−400

2

1,80 & 0,90

401−800

2

1,80

801−1200

3

1,80

Για πληθυσµό µεγαλύτερο των 1200 ατόµων προστί−
θεται µία (1) έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 1,80 µ. ανά 400
άτοµα ή κλάσµα αυτών.
∆. Ενεργητικά µέσα πυροπροστασίας
1. Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες
α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστή−
ρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανό−
τητας τουλάχιστον 21Α−113Β−C ή/και διοξειδίου του άν−
θρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B−C.
β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
ανά 200 τ.µ. µικτής επιφάνειας.
γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπο−
λογισµούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός
αριθµός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθµό.
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δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ο
ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρό−
τερος από δύο (2).
Οι φορητοί πυροσβεστήρες δύναται µε ευθύνη των
υπευθύνων της εγκατάστασης, να φυλάσσονται σε
ασφαλές σηµείο, ώστε να µην είναι διαθέσιµα στους
θεατές.
Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόµενου πυρο−
σβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής
θέρµανσης στερεών ή υγρών καυσίµων.
2. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού
Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού, επιβάλλεται σε
στεγασµένες αθλητικές εγκαταστάσεις µε θεωρητικό
πληθυσµό, πάνω από 500 άτοµα.
3. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους
επικίνδυνους χώρους.
4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο− απλό
υδροδοτικό δίκτυο
4.1. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλ−
λεται σε στεγασµένες αθλητικές εγκαταστάσεις µε θε−
ωρητικό πληθυσµό πάνω από χίλια (1000) άτοµα.
4.2. Στεγασµένες αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν
υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού
πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται, στην εγκατάστα−
ση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
5. Σύστηµα πυρόσβεσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του
συστήµατος καταιονισµού ύδατος) επιβάλλεται:
α. Σε χώρους µετασχηµατιστών (µέσης ή υψηλής τάσης)
β. Σε δεξαµενές καυσίµων µε χωρητικότητα πάνω από
3 κ.µ..
6. Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης
Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώ−
ρους παρασκευής φαγητών που χρησιµοποιούν εστίες
µαγειρικής και καυτές επιφάνειες.
Άρθρο 12
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Α. Γενικά
1. Ως «υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση» νοείται κάθε
µη στεγασµένη αθλητική εγκατάσταση, της οποίας η
όλη διαµόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άµεση
διαφυγή του κοινού από αυτήν, προς τα έξω σε ασφαλή
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χώρο, και απαραίτητα όλες οι οδεύσεις διαφυγής µέ−
χρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται µέσα από κλει−
στούς χώρους. Τυχόν κλειστοί χώροι που λειτουργούν
σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως αίθουσα
τύπου, γυµναστήρια και επικίνδυνοι χώροι) εξετάζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας.
2. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω
προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρ−
µόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων
Β΄ και Γ΄.
Β. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού οδεύσεων
διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
Ο θεωρητικός πληθυσµός της στεγασµένης αθλητικής
εγκατάστασης, όταν αυτός διέρχεται µέσω υπαίθριας
αθλητικής εγκατάστασης, δεν προσµετρείται για την
επιβολή των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
2. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους
(0,60 µ.) των οριζόντιων και κατακόρυφων οδεύσεων
διαφυγής καθορίζεται σε 250 άτοµα.
3. Έξοδοι κινδύνου
α. Από κάθε σηµείο υπαίθριας αθλητικής εγκατάστα−
σης πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή προς τελικές
εξόδους, ο αριθµός και τα πλάτη των οποίων δίνονται
στον Πίνακα 6.
β. Οι τελικές έξοδοι πρέπει να είναι αποµακρυσµένες
µεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστο−
ποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Αριθµός και πλάτος εξόδων κινδύνου υπαίθριων
αθλητικών εγκαταστάσεων
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ−
∆ΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ
ΕΞΟ∆ΟΥ (µ.)

µέχρι 500

2

0,90

Από 501 − 1000

2

1,80 & 0,90

Από 1001 − 2000

3

1,80

Από 2001 − 3500

4

1,80

Για πληθυσµό µεγαλύτερο των 3500 ατόµων προστί−
θεται µία (1) έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 1,80 µ. ανά 1500
άτοµα ή κλάσµα αυτών.
Γ. Ενεργητικά µέσα πυροπροστασίας
1. Φορητοί πυροσβεστήρες
α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστή−
ρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανό−
τητας τουλάχιστον 21Α−113Β−C ή/και διοξειδίου του άν−
θρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B−C.
β. Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων να είναι κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σηµείο του χώρου να απέχει
µέχρι 50µ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
γ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισµούς, ο
ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρό−
τερος από δύο (2).
Οι φορητοί πυροσβεστήρες δύναται µε ευθύνη των
υπευθύνων της εγκατάστασης, να φυλάσσονται σε ασφα−
λές σηµείο, ώστε να µην είναι διαθέσιµα στους θεατές.
2. Σηµεία υδροληψίας
Για την κάλυψη όλων των χώρων, οι υπαίθριες αθλητι−
κές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή
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αριθµό σηµείων υδροληψίας που είναι συνδεδεµένα µε
το δίκτυο ύδρευσης, µέσω εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα
µήκους 30 µ. και κατάλληλο ακροφύσιο.
Άρθρο 13
Ηµιυπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Οι ηµιυπαίθριες κερκίδες υπάγονται στις διατάξεις
των στεγασµένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός
των περιπτώσεων που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία
και διαφυγή του κοινού από τη συσσώρευση καπνού,
οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να
πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Κάθε δοµικό στοιχείο της στέγης απέχει το λιγό−
τερο 2,40 µ. από το δάπεδο.
β. Το συνολικό άνοιγµα της παράπλευρης επιφάνειας
να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των
ανοιγµάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει
κατά το δυνατόν την απαγωγή του καπνού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 14
Προδιαγραφές µέτρων και µέσων πυροπροστασίας
Οι προδιαγραφές µελέτης, σχεδίασης και εγκατάστα−
σης των φορητών, µόνιµων και λοιπών προληπτικών
και κατασταλτικών µέτρων και µέσων της ισχύουσας
νοµοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην αριθµ.
15/2014 πυροσβεστική διάταξη , όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 15
Οργάνωση − Εκπαίδευση προσωπικού
Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπι−
κού των χώρων συνάθροισης κοινού σε θέµατα πυ−
ροπροστασίας και ο εφοδιασµός αυτών µε βοηθητικά
εργαλεία και µέσα, καθορίζονται στην αριθµ. 14/2014
πυροσβεστική διάταξη , όπως κάθε φορά ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 16
Μελέτη πυροπροστασίας – Αποκλίσεις
1. Μελέτη Πυροπροστασίας− Σχέδια κάτοψης
α. Για τους χώρους συνάθροισης κοινού που εµπί−
πτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύ−
νταξη µελέτης πυροπροστασίας−σχεδίων κάτοψης και
τεχνικών περιγραφών µονίµων και λοιπών συστηµάτων,
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα, από αρµόδιο
τεχνικό επιστήµονα.
β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πα−
ρακάτω περιπτώσεις:
i. Χώροι συνάθροισης κοινού για τους οποίους δεν
επιβάλλονται από την παρούσα µόνιµα συστήµατα πυ−
ροπροστασίας εξαιρουµένου του συστήµατος τοπικής
κατάσβεσης.
ii. Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε λιγότερους
από 2000 θεατές.
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γ. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν
επιπροσθέτως τα εξής:
i. Oι ιδιοκτήτες – εκµεταλλευτές των ανωτέρω χώ−
ρων συνάθροισης κοινού, υποχρεούται να υποβάλλουν
στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης
όλων των χώρων που καταλαµβάνει η επιχείρηση, όπου
µεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόµνηµα, θα
αναγράφονται ή απεικονίζονται ο θεωρητικός πληθυ−
σµός, τα πλάτη εξόδων, το µήκος απροστάτευτης όδευ−
σης διαφυγής, ο δείκτης πυραντίστασης, οι επικίνδυνοι
χώροι, οι χώροι αποθήκευσης και κατανάλωσης υγρών
ή αερίων καυσίµων καθώς και τα µέτρα και µέσα πυ−
ροπροστασίας.
ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση
συστήµατος τοπικής κατάσβεσης, τα σχέδια κάτοψης
συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή του παραπάνω
συστήµατος.
iii. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος αιτείται την εξέταση
αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς
να απαιτείται η σύνταξη µελέτης, αυτές αναγράφονται
στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόµνηµα.
δ. Σε περίπτωση που συστεγάζονται χώροι συνάθροι−
σης κοινού, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας−εκµετάλλευσης,
δύναται να συντάσσεται ενιαία µελέτη πυροπροστασίας,
χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισµός τους.
ε. Η µελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης
υποβάλλονται προς έγκριση στην αρµόδια κατά τόπο
Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των µονί−
µων συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς
και οι περιγραφές των φορητών και λοιπών µέτρων
και µέσων πυροπροστασίας, αποτελούν Παραρτήµατα
αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύµφωνα
µε την αριθµ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη .
2. Αποκλίσεις
α. Χώροι συνάθροισης κοινού που λειτουργούν σε
κτίρια ή τµήµατα κτιρίων µε ηµεροµηνία αίτησης για
έκδοση οικοδοµικής άδειας πριν τις 17−02−1989, και µετά
από αιτιολογηµένη έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επι−
στήµονα είναι αδύνατη η πλήρης συµµόρφωση µε τους
όρους των άρθρων 3, 4, παρ. Β του άρθρου 8, παρ. Γ
του άρθρου 11, καθώς και παρ. Β του άρθρου 12, η Πυ−
ροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από
την εφαρµογή των όρων αυτών, ύστερα από απόφαση
τριµελούς Επιτροπής αποτελούµενης από βαθµοφόρους
παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στην οποία συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωµα−
τικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται
ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, µε
ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών
µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται
να προσβάλει ο ενδιαφερόµενος, µε ένστασή του που
υποβάλλεται εντός µηνός στην κατά τόπο αρµόδια Πυ−
ροσβεστική Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη έκθεση του
αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα. Η εν λόγω ένσταση εξε−
τάζεται από ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή, συγκροτούµενη
µε απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα
από πρόταση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και
αποτελείται από το ∆ιοικητή αυτής ως Πρόεδρο και
δύο (2) ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την
ιδιότητα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυ−
ναµίας συγκρότησης ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής σε
κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρµόδιος ∆ιοικητής διαβιβάζει

την υποβληθείσα ένσταση µε το σχετικό φάκελο στη
έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία
του Πυροσβεστικού Σώµατος. Στην περίπτωση αυτή η
∆ευτεροβάθµια Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, µετά από πρόταση του
∆ιοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το
∆ιοικητή της αρµόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής
και δύο (2) ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την
ιδιότητα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν
σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας
του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διε−
νεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να
παρίσταται ο ενδιαφερόµενος ή/και ο µελετητής.
Άρθρο 17
Έλεγχος τήρησης των µέτρων πυροπροστασίας
Ο έλεγχος για την τήρηση των µέτρων και µέσων
πυροπροστασίας σε χώρους συνάθροισης κοινού που
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρ−
µοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες
− εκµεταλλευτές ή/και εργοδότες των εν λόγω χώρων,
οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.
Άρθρο 18
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
γίνεται σύµφωνα µε την αριθµ. 13/2013 πυροσβεστική
διάταξη , όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγ−
µάτων – χωρισµάτων, εφόσον επιβάλλονται, θα απο−
δεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος ή
άλλου αρµόδιου µηχανικού.
3. Οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευτές χώρων συνάθροισης
κοινού στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό
πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) µήνες πριν από τη
λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.
4. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα επιβάλλεται
η εγκατάσταση µονίµων συστηµάτων πυροπροστασί−
ας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ
προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής
διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών για την εγκατάστασή
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του
προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστα−
σίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών δια−
λαµβανοµένων στην εγκεκριµένη µελέτη, µέτρων και
µέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα
καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία µέτρα
και µέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την
Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει
να ληφθούν.
5. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 16
της παρούσας είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού
πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση.
Άρθρο 19
Κυρώσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρού−
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458
του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας.
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Άρθρο 20
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Μελέτες πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης
κοινού, στους οποίους έχει εγκριθεί µελέτη πυροπρο−
στασίας σύµφωνα µε την αριθµ. 3/1981 πυροσβεστική
διάταξη όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µε τις
αριθµ. 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 (Β΄ 717)
και 3δ/1995 (Β΄ 959) Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, εξακο−
λουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί
οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.
2. Στις επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις, που εµπίπτουν
στην ανωτέρω παράγραφο, παρέχεται το δικαίωµα µε
την υποβολή νέας µελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύµ−
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φωνα µε τα ισχύοντα από τους όρους των άρθρων 3, 4,
7, παρ. Β και Γ του άρθρου 8, παρ. Γ και ∆ του άρθρου
11 και των παρ. Β και Γ του άρθρου 12 της παρούσας.
Άρθρο 21
Καταργούµενες ∆ιατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η
αριθµ. 3/1981 πυροσβεστική διάταξη , όπως τροποποιή−
θηκε και συµπληρώθηκε µε τις αριθµ. 3α/1981 (Β΄ 538),
3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959)
Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, τα Παραρτήµατα ΣΤ και Ζ
αυτής, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
που αντίκειται στην παρούσα.
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ
ɈȻɈȿɃɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɍɅȵ
ɼ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɸʄɹʏɻʎ

ɀȵȿȵɈȸ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
Ʌʉʐ ʍʐʆʏɳʖɽɻʃɸ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 3/2015 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ ʃɲɿ ɲʔʉʌɳ «ɀɹʏʌɲ ʃɲɿ ʅɹʍɲ
ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʖʙʌʘʆ ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ» ʍɸ ʃʏʀʌɿɲ ɼ ʏʅɼʅɲʏɲ ʃʏɿʌʀʘʆ ʅɸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ɹʃɷʉʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ɿʍʖʑʉʎ ʏʉʐ Ʌʌʉɸɷʌɿʃʉʑ ȴɿɲʏɳɶʅɲʏʉʎ 71/1988 (Ȱʚ 32), ɲʋʊ
ʏʉʆ/ʏɻʆ

Ȱ. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
1. ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:

2. Ɉʊʋʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽʅʊʎ:

Ʌɸʌɿʉʖɼ:
Ɉ.Ⱦ.:

Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ:

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊ ɀɼʃʉʎ (longitude):

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊ Ʌʄɳʏʉʎ (latitude):

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ Ȱʆɳɶʃɻʎ:

3. Ȼɷɿʉʃʏɻʍʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
4. Ɂʊʅɿʅʉʎ ȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ:
5. Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ (ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ):
6. Ƀʅɳɷɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):
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Ȳ. ɃȻȾɃȴɃɀȻȾȸ ɇɉɇɈȰɇȸ
1. Ȱʌɿɽʅʊʎ ʉʌʊʔʘʆ ʃʏɿʌʀʉʐ:

(

)

2. Ʉʌʉʔʉɿ ʋʉʐ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ:

(

)

Ʉʌʉʔʉʎ

ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ (ʏ.ʅ.)

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:

3. Ȱʔɲɿʌʉʑʅɸʆʉɿ ʖʙʌʉɿ:
Ʉʌʉʔʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʖʙʌʉʐ

ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ (ʏ.ʅ.)

ɇʑʆʉʄʉ:

4. ɏʔɹʄɿʅɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ:
Ʉʌʉʔʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ - ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ (ʏ.ʅ.)

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ

ȱʏʉʅɲ

ɇʑʆʉʄʉ ɲʏʊʅʘʆ:

5. ɍʌɼʍɻ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ ʖʙʌʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

6.

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ ʖʙʌʉʐ (ʏ.ʅ.)

(

)

7.

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ ʖʙʌʉʐ

(

)

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
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ȳ. ȴɃɀȻȾȸ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰ
1. ȵʀɷʉʎ ʔɹʌʉʆʏʉʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ:
ɉʄɿʃʊ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

ȴɸʀʃʏɻʎ
ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ

Ɍɹʌʉʐʍɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
Ɉʉɿʖʉʋʉɿʀɲ
Ɍɹʌʉʐʍɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏɹɶɻʎ
ȵʋɿʃɳʄʐʗɻ ʍʏɹɶɻʎ
ȴɳʋɸɷʉ
2. ȵʋɿʃɲʄʑʗɸɿʎ:
ȵʋɿʃɳʄʐʗɻ ɷɲʋɹɷʘʆ:
ȵʋɿʃɳʄʐʗɻ ʉʌʉʔɼʎ:
Ɉʉɿʖʉʋʉɿʀɲ :
3. Ȱʌɿɽʅʊʎ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ:

(

)

4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ:
ȶʇʉɷʉɿ

Ƀɷʊʎ

Ʌʄɳʏʉʎ (ʅ.)

Ɋʗʉʎ (ʅ.)

Ɍʉʌɳ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ:

5. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ:
ȵʋʀʋɸɷʉ
&
Ʉɷɸʐʍɻ

Ƀʌɿɺʊʆʏɿɸʎ ʉɷɸʑʍɸɿʎ
Ʌʄɳʏʉʎ

Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɸʎ ʉɷɸʑʍɸɿʎ
Ȳɲɽʅʀɷɸʎ
Ʌʄɳʏʉʎ
Ɋʗʉʎ
Ʌʄɳʏʉʎ

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʋɲʌʉʖʙʆ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ:

Ɍʉʌɳ Ⱥʐʌʙʆ

ȴɸʀʃʏɻʎ
Ʌʐʌ/ʍɻʎ

6267

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

6. ɀɼʃʉʎ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ɲʋʌʉʍʏɳʏɸʐʏɻʎ ʊɷɸʐʍɻʎ ɷɿɲʔʐɶɼʎ (ʅ.):

(

)

7.1. Ɍʘʏɿʍʅʊʎ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ (ʏɸʅɳʖɿɲ):

(

)

7.2. ɇɼʅɲʆʍɻ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ (ʏɸʅɳʖɿɲ):

(

)

8. ɇʖɸɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ ɷɿɲʔʐɶɼʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

7. Ɍʘʏɿʍʅʊʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ – ɇɼʅɲʆʍɻ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ:

ȴ. ȵɅȻȾȻɁȴɉɁɃȻ ɍɏɆɃȻ
ɲ/ɲ
1.

ȴɸʀʃʏɻʎ
Ʌʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ

ɍɏɆɃɇ
ɉʋʉʍʏɲɽʅʊʎ ȴȵȸ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɀɹʍɻʎ Ɉɳʍɻʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɉʗɻʄɼʎ Ɉɳʍɻʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

2.

ȿɸɴɻʏʉʍʏɳʍɿʉ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

3.

Ȱʋʉɽɼʃɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

4.

ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ): (

)

5.

ȱʄʄʉʎ:

)

(

ȵ. ȵɅȻȾȻɁȴɉɁȵɇ ɉȿȵɇ
1.

ɍʌɼʍɻ ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɍɿɲʄʙʆ/ȴɸʇɲʅɸʆɼʎ:

(

)

Ʌʉʍʊʏɻʏɲ (ʄʀʏʌɲ):

(

)

2.

ɍʌɼʍɻ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɇʐʍʃɸʐʙʆ:

(

)

3.

Ȱʋʉɽɼʃɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ (ʃ.ʅ.):

(

)

ɇɈ. ɀȵɈɆȰ ȾȰȻ ɀȵɇȰ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
1. ȳɸʆɿʃɳ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ:
ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ:
ɲ. Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ, ʅɸ ʉɷɻɶʀɸʎ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ
ʃɲɿ ʏʌʊʋʉʐʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ.
ɴ. ɇɼʅɲʆʍɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʖʙʌʘʆ.
ɶ. Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɻ ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʐʄʙʆ ʋʉʐ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲʔʄɸɶʉʑʆ.
ɷ. Ȱʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ʏʘʆ ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʐʍʏʙʆ ʐʄʙʆ ɲʋʊ ɽɹʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ɶʐʅʆɼʎ ʔʄʊɶɲʎ,
ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʍʋɿʆɽɼʌɸʎ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ɲʋʊ ʋɻɶɹʎ ɸʃʋʉʅʋɼʎ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ.
ɸ. ɇʐʆɸʖɼʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɳʅɸʍɻ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲʔʄɸɶʉʑʆ.
ʍʏ. ɇʏʉʐʎ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʉʗʀʄʘʍɻ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɲʋʊ ʇɻʌɳ ʖʊʌʏɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɲʐʏʙʆ.
ɺ. ȵʋɿʅɸʄɼʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ, ʏɲʃʏɿʃɼ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʍʖɸʏɿʃʉʑʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ.
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ɻ. ȵʋɲʌʃɼʎ ʃɲɿ ʍʐʖʆʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ (ʔʐʍɿʃʊʎ ɼ ʏɸʖʆɻʏʊʎ) ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ.
ɽ. ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻ, ɲʋʊ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʐʋɳʄʄɻʄʉ, ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʅɸʏɳ ʏɻ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ʙʌɸʎ ɶɿɲ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ɸʇɳʄɸɿʗɻ ʏʐʖʊʆ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ
ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ.
ɿ. Ⱥɹʍɻ ɸʃʏʊʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʅɻ ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ʃɲɿ ʙʌɸʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɸʃɸʀʆɸʎ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ.
ɿɲ. ɇɸ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʐɶʌʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʄɸʃɳʆɻ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɸʋɲʌʃʉʑʎ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ɿɴ. ȿɼʗɻ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉʐ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹʏʌʉʐ ʋʉʐ ɲʋʉɴʄɹʋɸɿ ʍʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɲɿʏʀʘʆ ʃɲɿ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɲʋʊ ʋʐʌʃɲɶɿɳ.
ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ:
ɲ. ȸ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʍɸ ɷɿɲɷʌʊʅʉʐʎ, ʃʄʀʅɲʃɸʎ, ʉɷɸʑʍɸɿʎ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʖʘʌɿʍʅɳʏʘʆ ʅʉʆʀʅʘʆ ɼ
ʋʌʊʍʃɲɿʌʘʆ, ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʃɳɽɸ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸɿʙʍɸɿ ʏʉ ʋʄɳʏʉʎ ɲʐʏʙʆ ɼ ʆɲ
ɸʅʋʉɷʀʍɸɿ ʏɻʆ ɸʄɸʑɽɸʌɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
ɴ. ȸ ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʏʘʆ ɷɲʋɹɷʘʆ, ʏʘʆ ʏʉʀʖʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʌʊʔʘʆ, ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʃʉɿʆʊ, ʅɸ ʐʄɿʃɳ ʋʉʐ ɲʆɲʔʄɹɶʉʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ.
ɶ. Ɉʉ ʃɳʋʆɿʍʅɲ ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɶʐʅʆɼʎ ʔʄʊɶɲʎ, ʊʋʘʎ ʍʋʀʌʏɲ ʃɲɿ ɲʆɲʋʏɼʌɸʎ ʃɲɿ ɻ ɸʆɲʋʊɽɸʍɻ ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ
ʍɸ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ.
ɷ. ȸ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɸʋʀ ʏʘʆ ɽʐʌʙʆ ɼ ʋʄɻʍʀʉʆ ɲʐʏʙʆ, ʃɲɽʌɸʋʏʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʋɲʌɲʋʄɲʆɼʍʉʐʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉʌɽɼ ʋʉʌɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʇʉɷʉ ʃɿʆɷʑʆʉʐ. Ʌɲʌɳɽʐʌɲ, ɴɿʏʌʀʆɸʎ, ʃɲɽʌɹʋʏɸʎ ʃɲɿ
ʄʉɿʋɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʄʊɶʘ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ɼ ʏʑʋʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ, ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɷʙʍʉʐʆ ʏɻʆ
ɸʆʏʑʋʘʍɻ ɽʐʌʙʆ, ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻʆ ʍʐɶʖɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇʊɷʉʐʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
ɸ. Ɉɲ ʍɼʅɲʏɲ ɷɿɳʍʘʍɻʎ, ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ ɼ ɴʉɼɽɸɿɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʍɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʆɲ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ɸʅʋʉʌɸʑʅɲʏɲ ɼ ɳʄʄɲ ʐʄɿʃɳ.
ʍʏ. ȸ ʖʌɼʍɻ ɴɸɶɶɲʄɿʃʙʆ, ɲɽʐʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʐʌʉʏɸʖʆɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ. ȸ
ʖʌɼʍɻ ʏʉʐʎ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.
2. ȵɿɷɿʃɳ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
(ɲ) Ȱʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(ɴ) Ȱʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʅɿɶʅɳʏʘʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(ɶ) Ȱʋʄʊʎ ɲʆɿʖʆɸʐʏɼʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʅɿɶʅɳʏʘʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(ɷ) Ȱʐʏʊʅɲʏɻ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ ʗʑʇɻ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(ɸ) ɇʑʍʏɻʅɲ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻʎ ɲʆɲɶɶɸʄʀɲʎ ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(

)

ɉɶʌʉʑ ʏʑʋʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɂɻʌʉʑ ʏʑʋʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ȱʄʄʉʐ ʏʑʋʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɍʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ:

3. Ⱦɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ:
3.1. Ȱʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ (ʅɸ ʆɸʌʊ) (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

Ɉʑʋʉʎ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʉʑ:

ɍʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ:
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3.2. ɀʊʆɿʅʉ ʐɷʌʉɷʉʏɿʃʊ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ (Ȼ/ȻȻ/ȻȻȻ):

(

)

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʐʌ/ʃʙʆ ʔʘʄɸʙʆ:

(

)

ɇʏɲɽʅʉʀ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ)

(

)

ȴʀʃʏʐʉ Ʌʊʄɻʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ȱʆʏʄɻʏɿʃʊ ɇʐɶʃʌʊʏɻʅɲ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

(

)

(

)

(

)

3.3. Ʌɻɶɼ ʑɷɲʏʉʎ:

3.4. ɇʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ ɳʄʄʉʐ ʏʑʋʉʐ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):
Ɉʑʋʉʎ ʃɲʏɲʍɴɸʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ:
ɍʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ:
3.5. Ȱʋʄʊ ʐɷʌʉɷʉʏɿʃʊ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʐʌ/ʃʙʆ ɸʌʅɲʌʀʘʆ:
3.6. ɇʑʍʏɻʅɲ ʏʉʋɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍɴɸʍɻʎ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ȱʋɲɶʘɶɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʉʍʅʙʆ – ʃɲʋʆʙʆ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

ɀɲɶɸɿʌɿʃɳ ʄʀʋɻ – ɹʄɲɿɲ (Ɂɲɿ/Ʉʖɿ):

(

)

Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ʄɿʋʙʆ – ɸʄɲʀʘʆ (ʄʀʏʌɲ):

(

)

4. Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɸʎ:
ɲ/ɲ

ȵʀɷʉʎ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɲ

ȴɿɸɽʆɼʎ
ɇʐʅɴʉʄɿʍʅʊʎ

1

ɂɻʌɳʎ ʍʃʊʆɻʎ
ʔʉʌɻʏʊʎ

P

2

ɂɻʌɳʎ ʍʃʊʆɻʎ
ʉʌʉʔɼʎ

P

3

ȴɿʉʇɸɿɷʀʉʐ ʏʉʐ
ɳʆɽʌɲʃɲ
ʔʉʌɻʏʊʎ

C

4

Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɲʎ ɴɳʍɻʎ
ʆɸʌʉʑ

W

5

Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɲʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʋʐʌʃɲɶɿʙʆ
F
ʔʉʌɻʏʊʎ

F

Ⱦɲʏɲʍɴɸʍʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ

Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃɼ
ȳʊʅʘʍɻ

6
ɇʑʆʉʄʉ Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌʘʆ

Ʌʉʍʊʏɻʏɲ

ɍʙʌʉʎ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ

6270

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȷ. ɈȵɍɁȻȾȵɇ ɅȵɆȻȳɆȰɌȵɇ ɀɃɁȻɀɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
(ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʚ ɲʌɿɽ. 15/2014 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱʚ: ʋ.ʖ. ɀʊʆɿʅʉ ɉɷʌʉɷʉʏɿʃʊ Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳʚ: ʋ.ʖ. Ȱʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ

ȸ. ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȾȰȻ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ
(ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʚ ɲʌɿɽ. 14/2014 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳʚ: Ʌʀʆɲʃɲʎ ɇʑʆɽɸʍɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ Ʌʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (Ȱʌʖɻɶʊʎ – ɉʋɲʌʖɻɶʊʎ – ɀɹʄɻ)

Ⱥ. ȰɅɃȾȿȻɇȵȻɇ

Ƀ ɇɉɁɈȰɂȰɇ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:

ɉʋʉɶʌɲʔɼ / ɇʔʌɲɶʀɷɲ

ȵȳȾɆȻɁȵɈȰȻ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
Ƀ ȴɿʉɿʃɻʏɼʎ ʏɻʎ Ʌ.ɉ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

(ɇʐʆɻʅʅɹʆʉ ʍʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɁɈɉɅɃɉ ɀȵȿȵɈȸɇ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɍɏɆɏɁ ɇɉɁȰȺɆɃȻɇȸɇ ȾɃȻɁɃɉ
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ɼ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ɍɅȵ ɼ

ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.

ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʅɸʄɹʏɻʎ
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ
ɉʋɻʌɸʍʀɲ)

ɀȵȿȵɈȸ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʏɳʇɲʆʏɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʋɿʍʏɼʅʉʆɲ (ʊʋʘʎ
ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ, ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻʎ, ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ, ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ, ɲʌɿɽʅʊʎ ʅɹʄʉʐʎ Ɉȵȵ, ȰɌɀ,
ʏɻʄɹʔʘʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ)
Ȱ. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
1. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
2. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ, ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ, ʏɻʄɹʔʘʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
3. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
4. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎ ʏɻʎ.
5. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ.
6. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʎ ɼ ʅɻ ʉʅɳɷɲʎ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽ.
14/2014 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ.
Ȳ. ɃȻȾɃȴɃɀȻȾȸ ɇɉɇɈȰɇȸ
1. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʉʌʊʔʘʆ ʉʄʉʃʄɼʌʉʐ ʏʉʐ ʃʏɿʌʀʉʐ.
2. Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ʊʌʉʔʉɿ ɼ ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲɿ ɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʍɸ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ (ʋ.ʖ. ʐʋʊɶɸɿʉ, ɿʍʊɶɸɿʉ ʃɲɿ Ȱʚ ʊʌʉʔʉʎ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍɸ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ.
3. Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʔɲɿʌʉʑʅɸʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʆɳ ʊʌʉʔʉ ɼ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɿ ɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʍɸ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ
ʅɹʏʌɲ.
4. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʘʔɹʄɿʅɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɲʆɳ ʊʌʉʔʉ ɼ ɸʋʀʋɸɷʉ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʍʏɸɶɲʍʅɹʆɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɲʔɲɿʌʙʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ɳʏʉʅɲ
ʏɻʎ ɲʀɽʉʐʍɲʎ (ɽɸʘʌɻʏɿʃʊʎ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɷɿɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
ʅɸ ʏʉʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.
5. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʐʖʊʆ ʖʌɼʍɻ ʐʋɲɿɽʌʀʉʐ ʖʙʌʉʐ.
6. Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏʉʐ ʐʋɲɿɽʌʀʉʐ ʖʙʌʉʐ.
7. Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʏʉʐ ʐʋɲɿɽʌʀʉʐ ʖʙʌʉʐ (ɽɸʘʌɻʏɿʃʊʎ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ), ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɷɿɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʉʐ ʐʋɲɿɽʌʀʉʐ ʖʙʌʉʐ ʅɸ ʏʉʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.
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ȳ. ȴɃɀȻȾȸ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʐʄɿʃɳ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɼʎ
ʏʉʐʎ.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʃɲʄʑʗɸɿʎ ʏʘʆ ɷɲʋɹɷʘʆ, ʏɻʎ ʉʌʉʔɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏʉɿʖʉʋʉɿʀɲʎ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
ȳʀʆɸʏɲɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ (ʊʋʘʎ ʋʄɳʏʉʎ – ʑʗʉʎ - ʔʉʌɳ ɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎ) ʃɲɿ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
ȳʀʆɸʏɲɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ (ʊʋʘʎ ʋʄɳʏʉʎ ʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆ ʃɲɿ ʋʄɳʏʉʎ – ʑʗʉʎ
ɴɲɽʅʀɷʘʆ ʃɲʏɲʃʊʌʐʔʘʆ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ, ʔʉʌɳ ɽʐʌʙʆ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɿ ɷɸʀʃʏɸʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ)
ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʉɷɸʑʍɸʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ɲʋʌʉʍʏɳʏɸʐʏɻʎ ʊɷɸʐʍɻʎ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ʍɸ ʅɹʏʌɲ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʍɻʅɳʆʍɸʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʋʉʐ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ʍʖɸɷɿɲɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɷɿɲʔʐɶɼʎ.
ȴ. ȵɅȻȾȻɁȴɉɁɃȻ ɍɏɆɃȻ

1.
2.
3.
4.
5.

Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑ ȴȵȸ, ʃɲɿ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʖʙʌʉʐ ʄɸɴɻʏʉʍʏɲʍʀʉʐ ʃɲɿ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʖʙʌʉʐ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʋʉɿʉʍɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʉʎ ʖʙʌʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃʌʀʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʏɳʇɲʆʏɲ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ.
ȵ. ȵɅȻȾȻɁȴɉɁȵɇ ɉȿȵɇ

1.
2.
3.

Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ, ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʔɿɲʄʙʆ ɼ ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ʃɲɿ ɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʍɸ ʄʀʏʌɲ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʍʐʍʃɸʐʙʆ.
Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ɻ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏɻʎ ʍɸ ʃ.ʅ..
ɇɈ. ɀȵɈɆȰ ȾȰȻ ɀȵɇȰ ɅɉɆɃɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

1.
2.

3.

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
ȵɿɷɿʃɳ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ:
ɲ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʉʐ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ.
ɴ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʅɸɿɶʅɳʏʘʆ.
ɶ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʄʊʎ ɲʆɿʖʆɸʐʏɼʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʅɸɿɶʅɳʏʘʆ.
ɷ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʗʑʇɻ ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ.
ɸ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʆɲɶɶɸʄʀɲʎ ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ.
Ⱦɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ:
3.1. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ ʅɸ ʆɸʌʊ, ʉ ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʖʙʌʉɿ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ.
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3.2. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʅʊʆɿʅʉ ʐɷʌʉɷʉʏɿʃʊ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ, ʉ ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ (ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ), ʉ
ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʙʆ ʔʘʄɿʙʆ ʃɲɿ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ɇʏɲɽʅʙʆ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ.
3.3. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ʋɻɶɼ ʑɷɲʏʉʎ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
3.4. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ ɳʄʄʉʐ ʏʑʋʉʐ (ʋʄɻʆ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʉʑ ʑɷɲʏʉʎ), ʉ
ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍɴɸʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ.
3.5. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʄʊ ʐɷʌʉɷʉʏɿʃʊ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ - ʍɻʅɸʀɲ ʐɷʌʉʄɻʗʀɲʎ ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʙʆ ɸʌʅɲʌʀʘʆ.
3.6. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʉʋɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍɴɸʍɻʎ, ɻ ʑʋɲʌʇɻ ɲʋɲɶʘɶɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʉʍʅʙʆ – ʃɲʋʆʙʆ, ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɲɶɸɿʌɿʃʙʆ ɸʄɲʀʘʆ – ʄɿʋʙʆ ʃɲɿ ɻ ʋʉʍʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌʘʆ, ɻ ʃɲʏɲʍɴɸʍʏɿʃɼ ʏʉʐʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ, ɻ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ ɶʊʅʘʍɼ
ʏʉʐʎ ɲʆɳ ʏʑʋʉ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɲ ʃɲɿ ʉ ʖʙʌʉʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ.
ȷ. ɈȵɍɁȻȾȵɇ ɅȵɆȻȳɆȰɌȵɇ ɀɃɁȻɀɏɁ ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʅʉʆʀʅʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʔʉʌɻʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 15/2014 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ.
ȸ. ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȾȰȻ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 14/2014 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼʎ ȴɿɳʏɲʇɻʎ.
Ⱥ. ȰɅɃȾȿȻɇȵȻɇ
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʏʐʖʊʆ ɺɻʏʉʑʅɸʆɸʎ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ʅɸ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ɹʃɽɸʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɸʋɿʍʏɼʅʉʆɲ.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αντιστράτηγος ΠΣ
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π ΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και
15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων.

2

Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) - Τήρηση Μητρώου
Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24738 Φ.701.2
(1)
Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και
15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991
πυροσβεστικών διατάξεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως αυτό τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4249/2014
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του άρθρου 49 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).
γ. Των άρθρων 90 και 91 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

Αρ. Φύλλου 2089

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση
διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»
(Α΄ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
η. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
θ. Της υπ' αριθ. Υ173/2016 απόφασης Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3630).
ι. Της υπ' αριθ. Υ186/2016 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ια. Του π.δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας
κτιρίων» όπως ισχύει (Α΄ 32).
ιβ. Της υπ' αριθ. 2/1979 πυροσβεστικής διάταξης «Περί
λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα ξενοδοχειακά καταστήματα» (Β΄ 100).
ιγ. Της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» (Β΄ 529).
ιδ. Της υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικής διάταξης «Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφαλείας».
ιε. Της υπ' αριθ. 13/2013 πυροσβεστικής διάταξης
«Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις και τροποποίηση της αριθμ. 12/2012 πυροσβεστικής διάταξης» (Β΄ 1586).
ιστ. Της υπ' αριθ. 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης
«Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού
των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας» (Β΄ 2434).
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ιζ. Της υπ' αριθ. 15/2014 πυροσβεστικής διάταξης
«Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης
των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β΄ 3149).
ια. Της υπ' αριθ. 24738 Φ.701.2/2017 απόφασης.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη αναθεώρησης των
διατάξεων πυροπροστασίας και προσαρμογής στις απαιτήσεις του άρθρου 49 του ν. 4442/2016, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τα ακόλουθα άρθρα κατόπιν απόφασης
του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος:
Άρθρο 1
Καταργείται η υπ' αριθ. 2/1979 πυροσβεστική διάταξη
(Β΄ 100), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
υπ' αριθ. 2α/1981 (Β΄ 538), 2β/1982 (Β΄ 623) και 2γ/1983
(Β΄ 417) πυροσβεστικές διατάξεις. Μελέτες πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί με την ανωτέρω πυροσβεστική
διάταξη, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν
διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών. Σε περίπτωση υποβολής νέας μελέτης, οι εν λόγω
επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις υπάγονται στο αντίστοιχο
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας, ήτοι τα
ξενοδοχεία στο κεφ. Β (άρθρα 16-22) του π.δ. 71/1988
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(Α΄ 32) όπως ισχύει και οι λοιπές επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις στην υπ' αριθ. 7600/700/1960 εγκύκλιο Διαταγή
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 2
Καταργείται η υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστική διάταξη
(Β΄ 387).
Άρθρο 3
1. Προστίθεται εδάφιο γ στην παρ. Α1 του άρθρου 1
της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«γ. Σε κέντρα διασκέδασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας (θεωρητικού πληθυσμού), καθώς και σε κινηματογράφους.».
2. Τροποποιείται το εδάφιο β της παρ. Α2 του άρθρου
1 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«β. Σε θέατρα που υπάγονται στο ν. 4229/2014 (Α΄ 8),
όπως κάθε φορά ισχύει.».
3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 1 της υπ' αριθ. 3/2015
πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις χώρων συνάθροισης κοινού που
περιλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια ή που είναι πυράντοχα διαχωρσμένοι μεταξύ τους
και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, για την επιβολή των μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.».
4. Τροποποιείται ο Πίνακας 1 του άρθρου 3 της υπ'
αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
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ȂİʌȐȖțȠȣȢțİȡțȓįİȢ
ȩʌȦȢĮșȜȘĲȚțȠȓȤȫȡȠȚ
ȣʌĮȓșȡȚȠȚșİȡȚȞȠȓ
țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȚ

ȋȫȡȠȚıȣȞȐșȡȠȚıȘȢȠȡșȓȦȞ
ĮĲȩȝȦȞȩʌȦȢȤȫȡȠȚ
ıȣȞĮȣȜȚȫȞȞĮȠȓțĮȚȤȫȡȠȚ
ȜĮĲȡİȓĮȢțȑȞĲȡĮ
įȚĮıțȑįĮıȘȢȝʌĮȡȤȫȡȠȚ
ĮȞĮȝȠȞȒȢĲȡĮʌİȗȫȞ
ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȦȞțĮ ĲĮȝİȓĮ 
ȤȫȡȠȚĮȞĮȝȠȞȒȢ
ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞȝȑıȦȞ

ĬİȦȡȘĲȚțȩȢʌȜȘșȣıȝȩȢ

ǴıȠȢȝİĲȠȞĮȡȚșȝȩ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ

ȐĲȠȝȠȝȝȒțȠȣȢ
ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
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ȋȫȡȠȚıȣȞȐșȡȠȚıȘȢȝİ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ
ĲȡʌĮİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞȩʌȦȢ
İıĲȚĮĲȩȡȚĮțĮĳİȞİȓĮțĮĳȑ
ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲİȓĮȜȑıȤİȢ
ĮȓșȠȣıİȢįȚțĮıĲȘȡȓȦȞ
ȝȠȣıİȓĮİțșİıȚĮțȐțȑȞĲȡĮ
țȑȞĲȡĮįȚĮıțȑįĮıȘȢȝʌĮȡ
țĮȚıȣȞĮĳİȓȢȝİĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȤȫȡȠȚ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢĮĲȩȝȦȞ
ǺȚȕȜȚȠșȒțİȢȤȫȡȠȚ
ȐıțȘıȘȢțĮȚĮșȜȠʌĮȚįȚȫȞ
ȩʌȦȢĮȖȦȞȚıĲȚțȠȓȤȫȡȠȚ
ȖȣȝȞĮıĲȘȡȓȦȞĮȓșȠȣıİȢ
ȖȣȝȞĮıĲȚțȒȢȤȠȡȠȪ
ʌĮȚįȩĲȠʌȠȚ ȤȫȡȠȢ
ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ ȜȠȪȞĮʌĮȡț
ǻİȟĮȝİȞȑȢțȠȜȪȝȕȘıȘȢ
ʌȚıȓȞİȢ 
ǹȖȦȞȚıĲȚțȠȓȤȫȡȠȚȖȘʌȑįȦȞ
ʌȠįȠıĳĮȓȡȠȣȝʌȐıțİĲ
ȕȩȜİȧıĲȓȕȠȣțȜʌ 

5. Τροποποιείται η παρ. Α2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«2. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού,
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιφάνειες δαπέδων των
κυρίων χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για την
εκάστοτε δραστηριότητα, περιλαμβανομένων και των
διαδρόμων κυκλοφορίας που βρίσκονται μέσα σ' αυτούς. Εξαιρούνται οι βοηθητικοί χώροι που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα, καθώς και οι διάδρομοι κυκλοφορίας του κοινού σε τράπεζες, αίθουσες δικαστηρίων,
κινηματογράφων και αμφιθεάτρων. Για τον υπολογισμό
του θεωρητικού πληθυσμού των βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών και εκθεσιακών κέντρων λαμβάνεται
υπόψη η μικτή επιφάνεια δαπέδου των κυρίων χώρων.».
6. Τροποποιείται η παρ. Β2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«2. Υπολογισμός παροχής οδεύσεων διαφυγής
α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο, συμπεριλαμβανομένου του
υπογείου, ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
β. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων
οδεύσεων διαφυγής των υπερκείμενων ορόφων του
ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται με βάση τους ορόφους
που εξυπηρετούν. Ειδικότερα:
i) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων
οδεύσεων διαφυγής που εξυπηρετούν έως και δύο (2)
ορόφους υπολογίζεται από τον όροφο με το μεγαλύτερο
θεωρητικό πληθυσμό.
ii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων
οδεύσεων διαφυγής που εξυπηρετούν τρεις (3) έως και
πέντε (5) ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των
παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων.
iii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων
οδεύσεων διαφυγής που εξυπηρετούν έξι (6) ή περισ-
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σότερους ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των
παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό
πληθυσμό ορόφων.
γ. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων
οδεύσεων διαφυγής των υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται από τον υπόγειο όροφο με
τον μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό.
δ. Εφόσον οι απαιτούμενες από τον υπολογισμό της
παροχής οδεύσεων διαφυγής, κατακόρυφες οδεύσεις
διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες
πυράντοχες θύρες, ο όροφος με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων
διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
ε. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των
θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ.
στ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να
μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο - τελική έξοδο
κινδύνου.».
7. Τροποποιείται η παρ. 3.1.2 του άρθρου 3 της υπ'
αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/
και των τελικών εξόδων κινδύνου χώρων συνάθροισης
κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο,
δίνεται στον Πίνακα 2.
β. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου σε
χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε δύο
(2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν
πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 2 και
είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό κάθε ορόφου ή επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός και
το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο
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εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με
τον θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται
από το άθροισμα:
i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης
και
ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού
των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου
Θεωρητικός
Πληθυσμός
(άτομα)

Αριθμός
εξόδων
κινδύνου

Πλάτος εξόδων
κινδύνου (μ.)

έως 50

1*

0,90

51-150

2

0,90

151-300

2

1,80 και 0,90

301-500

2

1,80

501-800
3
1,80
* Κατ' εξαίρεση σε υπόγειους χώρους με κύρια χρήση,
απαιτούνται δύο (2) έξοδοι κινδύνου.
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος κινδύνου πλάτους 1,80 μ. ανά 400
άτομα ή κλάσμα αυτών.».
8. Τροποποιείται το εδάφιο γ της παρ. Γ1.2 του άρθρου
3 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«γ. Το ελάχιστο πλάτος και ύψος των βαθμίδων των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από
χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,28 μ. και 0,13
έως 0,18 μ. αντίστοιχα (Σχ. 4). Κατ' εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση χώροι συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή διαθέτουν
εσωτερικό εξώστη (πατάρι) και ο θεωρητικός πληθυσμός
τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα.».
9. Τροποποιείται το εδάφιο ε της παρ. Γ1.2 του άρθρου 3
της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης
κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά.
Κατ' εξαίρεση οδεύσεις εσωτερικών εξωστών (πατάρια)
της επιχείρησης, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως βοηθητικοί χώροι, είτε ως χώροι κύριας χρήσης
με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 50 άτομα, καθώς και
οδεύσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως
βοηθητικής χρήσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση
να είναι πυράντοχης κατασκευής. Επίσης, εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες
οδεύσεις διαφυγής.».
10. Προστίθεται παρ. Δ στο άρθρο 3 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«Δ. Διάταξη θέσεων κινηματογράφων
1. Ο αριθμός των σταθερών θέσεων σε σειρές καθισμάτων αυτών όταν έχουν πρόσβαση προς ένα διαμήκη διάδρομο ή που περικλείονται από δύο διαμήκεις
διαδρόμους, εξαρτάται από την ελεύθερη οριζόντια
απόσταση (Ι) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη είτε σε αναδιπλωμένα είτε σε μη αναδιπλωμένα καθίσματα (Σχήμα 6) και είναι σύμφωνα με
τον Πίνακα 2α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
Αριθμός καθισμάτων σε μία σειρά
Μέγιστος αριθμός καθισμάτων
σε μία σειρά

Ελεύθερη
οριζόντια
απόσταση (Ι)
(σε m)

Ένας διαμήκης
διάδρομος

Δύο διαμήκεις
διάδρομοι

0,30 έως 0,324

7

14

0,325 έως 0,349

8

16

0,35 έως 0,374

9

18

0,375-0,399

10

20

0,40 - 0,424

11

22

0,425 - 0,449

12

24

0,45 - 0,474

12

26

0,475 - 0,499

12

28

12

Χωρίς περιορισμό
εφόσον τηρείται
η μέγιστη
απροστάτευτη
όδευση διαφυγής

>0,50

Σχήμα 6
Τυπικές διατάξεις σταθερών
(μη αναδιπλούμενων)
και αναδιπλούμενων καθισμάτων
(α) Μη αναδιπλούμενα καθίσματα
(β) Αναδιπλούμενα καθίσματα
2. Η παροχή των διαμηκών και εγκαρσίων διαδρόμων
που οδηγούν στην έξοδο ή τελική έξοδο κινδύνου ανά
μονάδα πλάτους (0,60μ.) καθορίζεται σε 100 άτομα.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υπολογισμών το ελάχιστο
πλάτος των διαμηκών και εγκάρσιων διαδρόμων ορίζεται σε 0,90 μ. σε διαδρόμους χωρίς αναβαθμούς και σε
1,10 μ. σε διαδρόμους με αναβαθμούς.
3. Η πρώτη σειρά καθισμάτων να απέχει από την οθόνη
προβολής κατ' ελάχιστον 5μ.».
11. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται
ως χώροι συνάθροισης κοινού πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα
(60) λεπτών».
12. Προστίθεται εδάφιο δ στην παρ. 1 του άρθρου 5
του κεφαλαίου Β της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής
διάταξης ως εξής:
«δ. Ο φωτισμός ασφαλείας σε στεγασμένα ή/και υπαί-
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θρια κέντρα διασκέδασης και κινηματογράφους, πρέπει
κατ' ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 2 lux στους χώρους
ανοιχτής περιοχής και 5 lux στις οδεύσεις διαφυγής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.».
13. Τροποποιείται η παρ. 1Α του άρθρου 7 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«1. Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες
α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C.
β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο
αριθμό.
δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο
ελάχιστος αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι
μικρότερος από δύο (2).
ε. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας
τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης
ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών
(server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν
λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε
τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος
αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).».
14. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 250 άτομα.
β. Στους επικίνδυνους χώρους.».
15. Τροποποιείται το εδάφιο α της παρ. 4.1. του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης
ως εξής:
«α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού εξαιρουμένων των
δραστηριοτήτων του εδαφίου β με θεωρητικό πληθυσμό
πάνω από 250 άτομα.».
16. Τροποποιείται το εδάφιο γ της παρ. 5.2. του άρθρου
7 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1. του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως χώροι
αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών).».
17. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 7 του της υπ'
αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες
μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται
από την υπ' αριθμ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, όπως
κάθε φορά ισχύει.».
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18. Τροποποιείται η παρ. Α του άρθρου 8 της υπ' αριθ.
3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«Α. Γενικά
α. Ως υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού νοείται
κάθε μη στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού του
οποίου η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη
και άμεση διαφυγή του κοινού προς εξωτερικό ασφαλή
χώρο (όπως υπαίθριοι κινηματογράφοι, υπαίθρια κέντρα
διασκέδασης, εστιατόρια κ.λπ.), και απαραίτητα, η μία (1)
ή περισσότερες απαιτούμενες οδεύσεις διαφυγής μέχρι
τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς
χώρους (όπως χώροι κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης)
ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.
β. Χώροι συνάθροισης κοινού που δραστηριοποιούνται σε δώματα κτιρίων (όπως καφέ - μπαρ, κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφοι, εστιατόρια), εξαιρουμένων
των κτιρίων με χρήση ξενοδοχεία, θεωρούνται υπαίθριοι
εφόσον οι απαιτούμενες οριζόντιες και κατακόρυφες
οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χώροι αυτοί αντιμετωπίζονται ως
στεγασμένοι και θα λαμβάνονται:
i) τα μέτρα πυροπροστασίας του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα
3-5) και
ii) τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον
απαιτούνται, του άρθρου 7 της παρούσας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 7.».
19. Προστίθενται εδάφια iii και ίν στην παρ. 1β του
άρθρου 16 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης
ως εξής:
«iii. επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας
από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων.
iv. χώροι συνάθροισης κοινού που δεν απαιτείται ο
εφοδιασμός τους με πιστοποιητικό πυροπροστασίας
εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρφωση τους με τους όρους της παρούσας και αιτούνται αποκλίσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».
20. Τροποποιούνται τα εδάφια i και ii της παρ. 1γ του
άρθρου 16 της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης
ως εξής:
«i. Οι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές των ανωτέρω χώρων συνάθροισης κοινού, πλην των περιπτώσεων του
εδαφίου (iν) της παρ. 1β, υποχρεούται να υποβάλλουν
στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης
όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση, όπου
σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται
τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα.
ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται
μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια
ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων τα σχέδια κάτοψης
συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω
συστημάτων.».
21. Προστίθεται εδάφιο β στην παρ. 1 του άρθρου 20
της υπ' αριθ. 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«1β. Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και
κινηματογράφοι, για τα οποία έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το β.δ. 15/1956 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται

20916

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

να υποβάλλουν μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με
την παρούσα».
Άρθρο 4
Τροποποιείται το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 11
της υπ' αριθ. 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/
πίεσης 6I/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137,
με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονάς, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m)
των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή
ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται. Εναλλακτικά,
αντί της δεύτερης προσωπίδας είναι αποδεκτή διασωστική κουκούλα διαφυγής θετικής πίεσης σύμφωνα με
το ΕΛΟΤ-ΕΝ-1146».
Άρθρο 5
Τροποποιείται η παρ. 3.6.4. του άρθρου 3 της υπ' αριθ.
15/2014 πυροσβεστικής διάταξης ως εξής:
«3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισμούς του απαιτούμενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση,
η ελάχιστη ονομαστική γόμωση με την αντίστοιχη ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα που θα πρέπει να επιτυγχάνει για συστήματα τοπικής κατάσβεσης που καλύπτουν
το ειδικό απαγωγικό σύστημα καπνών, οσμών και αερίων
να είναι:
α. Μέχρι τέσσερα (4) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για
πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 6
kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει
δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και
να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα
21Α-113Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 6 Ι, στο οποίο η γόμωση
του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό
πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 25F.
β. Μέχρι εννέα (9) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 12
kg, του οποίου η γόμωση του δοχείου θα πρέπει να έχει
δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και
να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα
43Α-183Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 9 Ι, στο οποίο η γόμωση
του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό
πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 40F.».
Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ
Αντιστράτηγος Π Σ
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 2089/19.06.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
I

Αριθμ. οικ.10624
(2)
Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) - Τήρηση Μητρώου Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
2. Της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)'(ί 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
με το οποίο τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μουζάλας του
Ευστρατίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
5. Της με αριθμ. πρωτ. 6416/21.7.2014 απόφασης
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου»
(ΦΕΚ Β΄2034).
6. Της με αριθμ. πρωτ. οικ./2325/17.3.2014 (ΦΕΚ Β΄
911) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Κατάρτιση καταλόγου διερμηνέων στην Κεντρική
Υπηρεσία Ασύλου».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Την αντικατάσταση του άρθρου 27 της με αριθμ.
πρωτ. 6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανονισμός
Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) ως ακολούθως:

