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ΦΕΚ 770

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Θ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να
λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας με
μέριμνα των ιδιοκτητών ή των εκμεταλλευτών τους.
1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατά−
στασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους
ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περί−
πτωση έναρξης πυρκαγιάς.
2. Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
3. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας
(σπίρτα, αναπτήρας κ.λ,π.) σε επικίνδυνους χώρους.
5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης
υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των
χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και
εργασίας.
6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, τα−
ράτσες, προαύλια κ,λ.π. όλων των άχρηστων υλικών,
που μπορούν να αναφλέγουν και τοποθέτησή τους σε
ασφαλή μέρη για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς.
7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών
για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης
πυρκαγιάς σε αυτά.
8. Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε αυτά
να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχιστον 50
εκατοστά του μέτρου.
9. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απο−
μάκρυνση αυτών
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10. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ημιϋπαί−
θριους χώρους αποθηκών με μαντρότοιχο ή πλέγμα,
της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο
μέτρα.
11. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιϋπαί−
θριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) μέτρα
από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
12. Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις
όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προ−
καλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής
θερμότητας.
13. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων,
γραφείων διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της
επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που
μπορούν να αναφλέγουν.
14. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυ−
χαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν
εξώθερμη αντίδραση.
15. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και
έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με
τους σχετικούς κανονισμούς.
16. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις
μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
17. Επαρκής και συχνός αερισμός.
18. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχεί−
ρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λ.π. μετά
τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες
ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων
προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
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προσωπικό (προϋπηρετήσας αξιωματικός στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα, Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Χημικός).
Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκα−
ταστάσεων και επί πλέον των υφισταμένων κινδύνων
σ’ αυτές.
7. Η επιλογή των μελών της ομάδας πυροπροστασίας
ενεργείται από τον Αρχηγό πυροπροστασίας με την
έγκριση του Διευθυντή της επιχείρησης.
Β. Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας
1. Στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας πυροπροστα−
σίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Η εκπαίδευση αφορά:
α. Τη χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέ−
σων.
β. Την πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κιν−
δύνων.
γ. Την έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση
της πυρκαγιάς.
δ. Την τεχνική αντιμετώπισης των πυρκαγιών ή την
πρόληψη αυτών.
3. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συ−
μπληρωματικές αυτοδύναμες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις
στη χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων,
τουλάχιστο ανά τρίμηνο. Σε αυτές συνιστάται να συμ−
μετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόμενοι που δεν είναι
μέλη της ομάδας πυροπροστασίας.
4. Όλοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρή−
ση των πυροσβεστήρων, υδροδοτικού πυροσβεστικού
δικτύου ή αφρού, συστημάτων κατάσβεσης με σκόνη
ή διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) και γενικά των μέσων
πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να
ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συνα−
φούς κατάστασης ανάγκης. Με επιλογή κατάλληλων
προσώπων μεταξύ των ασχολουμένων σε κάθε τμήμα
ανατίθεται σ’ αυτούς η πραγματοποίηση εργασιών ή
χειρισμών που απαιτούνται για την μείωση των κινδύ−
νων και των ζημιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ.
η απομάκρυνση πολύτιμων ή επικίνδυνων στοιχείων, η
διακοπή κατεργασιών, κίνησης μηχανημάτων, ρεύματος,
πινάκων και άλλων.
5. Τόσο η εκπαίδευση, όσο και οι ασκήσεις ενερ−
γούνται βάσει προγράμματος. Η πιστή εφαρμογή του
προγράμματος είναι στοιχείο βασικό. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (βλέπε ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑ “Δ”).
6. Συνιστώνται έκτακτοι συναγερμοί για την διατήρηση
− δοκιμασία της ετοιμότητας, σε διάστημα όχι μεγαλύτε−
ρο του 3μήνου. Ειδικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν
σε 24ωρη βάση, οι οποίες απασχολούν περισσότερες
της μιας φυλακές, οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται σε
όλες τις συνθήκες (νυκτερινές, παγετοί κ.λ.π.).
7. Η ομάδα πυροπροστασίας μιας επιχείρησης για
να αποδώσει αποτελεσματικά πρέπει κατ’ αρχήν να
έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης της Επιχείρησης
η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έμπρακτα την
ζωτική θέση της στην καθημερινή λειτουργία της επι−
χείρησης. Για την λειτουργία της ομάδας απαιτείται
κατάλληλος εξοπλισμός, επίσης για την εκπαίδευση
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και την πραγματοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος,
ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από
τον προγραμματισμένο, για παραγωγή − συντήρηση
ή άλλη κύρια απασχόληση των μελών της ομάδας
χρόνο.
Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία
πρέπει και να παραχωρείται με προθυμία. Σχετικά
υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση είναι η πρώτη υπεύ−
θυνη για την πυροπροστασία της επιχείρησης. Συ−
νεπώς η ανάπτυξη της παραπάνω ομάδας είναι ένα
καλό βήμα για την επίτευξη της επιθυμητής πυρο−
προστασίας. Η Διεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη
δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσματικά τα μέλη
της ομάδας πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση
της δραστηριοποίησης της για την πυροπροστασία
των εγκαταστάσεων.
Γ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αρχηγού πυρο−
προστασία
1. Είναι συνυπεύθυνος μαζί με το Διευθυντή της επι−
χείρησης για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία
για τη λήψη και εφαρμογή όλων των προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
που αναφέρονται στη μελέτη καθώς και των λοιπών
υποχρεώσεων τους.
2. Τηρεί πλήρη φάκελο πυροπροστασίας, καθώς και
το βιβλίο συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπρο−
στασίας.
3. Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποομάδας πυ−
ροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα
μελών της ομάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή
άλλου συναφούς συμβάντος ν’ αποφευχθεί η σύγχυση
και αταξία μεταξύ των μελών.
4. Καταρτίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ασκή−
σεων και σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς ύστερα
από προηγούμενη συνεργασία με τον Διευθυντή της
επιχείρησης.
5. Μεριμνά για την καλή συντήρηση των μέσων πυρο−
προστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε
κατάλληλα για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές
ή ξένες προδιαγραφές.
6. Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων
για την ευταξία και καθαριότητα αυτών και δίνει τις
απαραίτητες οδηγίες.
7. Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλεύεται την οικεία
Π.Υ. σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λ.π.
8. Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται
και αξιωματικός της οικείας Π.Υ.
9. Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ−
ση του προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών
εργαζομένων στην επιχείρηση.
10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπλη−
ρώνεται από τον Υπαρχηγό.
11. Εισηγείται έγκαιρα στη Διεύθυνση της επιχείρησης
την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών
μέσων ή τη συμπλήρωση τους.
12. Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό μέτρο κατά της πυρ−
καγιάς, ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται
κάθε φορά, για εξάλειψη ή μείωση των προϋποθέσεων
δημιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης.
13. Αναρτά διάγραμμα σύνθεσης της ομάδας πυρο−
προστασίας.
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14. Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο
καταχωρούνται οι διαπιστούμενες απ’ αυτόν ελλείψεις,
παραλήψεις ή άλλες συνθήκες που μπορούν να προκα−
λέσουν πυρκαγιές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις και
ενημερώνει τον Διευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος
λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα.
15. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το μέ−
γεθος της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ.
Δ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Υπαρχηγού πυ−
ροπροστασίας.
1. Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστα−
σίας και βοηθά αυτόν σύμφωνα με τις εντολές του.
2. Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και περιβάλλεται
με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις.
Ε. Καθήκοντα μελών ομάδας πυροπροστασίας
α) Γενικά
1. Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλλη−
λα με τα λοιπά καθήκοντα τους, πρέπει να μεριμνούν και
για τις ανάγκες πυροπροστασίας της επιχείρησης, να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των συστη−
μάτων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασι−
κές ανάγκες από πλευράς καταπολέμησης πυρκαγιάς.
2. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η πυρκαγιά
δεν είναι τυχαίο γεγονός που μπορεί να συγχωρεθεί.
Ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώ−
σεις πυρκαγιών, παραλείψεων κ.λ.π. Οι περισσότερες
περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλούνται γιατί παραμε−
λούμε ή παραγνωρίζουμε γνωστά αίτια αναφλέξεων
και τις ζημιές που πρόκειται να δημιουργηθούν από
αυτές.
3. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επι−
βάλλεται να γίνονται είτε για την πρόληψη είτε για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών κινδύνων όπως
π.χ.
• Ο σωστός χειρισμός των φορητών και μονίμων
μέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, συστήματα
κατάσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης κ.λ.π.)
• Η τακτική περιοδική συντήρηση θερμικών ή ηλεκτρι−
κών δικτύων, συσκευών ή μηχανημάτων.
• Η κατασκευή πυροφραγμών κατά μήκος οδεύσεων
καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά μεταξύ χώρων.
• Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων διαφυγής προς
εξόδους κινδύνου καθώς και προσπέλασης για παρα−
λαβή των μέσων πυρόσβεσης.
• Η κατάσταση σχεδίου και δοκιμής εκκένωσης των
χώρων.
• Η κυκλοφορία μέσα στην επιχείρηση και γύρω από
αυτή σε κατά την διάρκεια καταστάσεων ανάγκης.
• Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περι−
πτώσεις ανάγκης.

4. Άσχετα με την θέση εργασίας και το βαθμό
κάθε εργαζόμενος πρέπει να μεριμνά για την πρό−
ληψη − αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή αρ−
μοδιότητας του, δηλαδή στην θέση εργασίας του
και γύρω από αυτή. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει
ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών
είναι μέριμνα όλων ανεξάρτητα από την θέση, τον
βαθμό κ.λ.π.
5. Την ατομική προσπάθεια πυρόσβεσης των ερ−
γαζομένων στο τμήμα που κινδυνεύει σπεύδει και
ενισχύει η υποομάδα πυροπροστασίας του οικείου
τμήματος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει
ανάγκη και από υποομάδες άλλων τμημάτων. Οι
υποομάδες πυροπροστασίας κατά την αντιμετώπιση
πυρκαγιών υποχρεούνται κατ’ αρχάς στην παράλλη−
λη ενέργεια της διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν
και μεριμνούν για την πρόληψη ή την μείωση των
ζημιών από την πυρκαγιά. Κατά τον τρόπο αυτό δι−
ατηρείται η παραγωγικότητα, αλλά και η ζωή της
επιχείρησης, η οποία όπως συνέχεια διαπιστώνεται
κινδυνεύει σοβαρά από την πυρκαγιά, τους καπνούς
και τα νερά, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
τείνουν να καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις, να
αφήσουν χωρίς εργασία το προσωπικό, αλλά και να
προκαλέσουν σημαντικές επιβαρύνσεις στο κοινω−
νικό σύνολο.
β) Ειδικά
1. Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται
από το πρόγραμμα και συμμετέχουν στις ασκήσεις.
2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν αμέσως για
καταστολή της σύμφωνα με τα καθορισμένα ειδικά κα−
θήκοντα καθενός.
3. Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβε−
στικών μέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων
ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέση του κομβίου συναγερμού
και τους αριθμούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ.
4. Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού και
Υπαρχηγού πυροπροστασίας.
5. Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άπο−
ψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια έκρη−
ξης ή συναφών καταστάσεων.
6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος υπο−
χρεούται στην άμεση σήμανση συναγερμού και ειδο−
ποίηση της Π.Υ.
7. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό Πυροπροστα−
σίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στην λειτουργία
των μέσων πυρόσβεσης ή δημιουργία συνθηκών πρό−
κλησης πυρκαγιών.
8. Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τομέα
τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στην
διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, σε συντρέχουσες
περιπτώσεις.
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Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
1. Αναγράφεται η οικοπεδική έκταση της επιχείρησης.
2. Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων ολοκλήρου του
κτίσματος.
3. Αναγράφονται οι όροφοι που καταλαμβάνει η επι−
χείρηση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφος).
4. Αναγράφεται η συνολική στεγασμένη επιφάνεια της
επιχείρησης σε τετραγωνικά μέτρα.
5. Αναγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη επιφάνεια και
ποια είναι η χρήση της.
6. Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγήσεις.
7. Αναγράφεται ο αριθμός των εξόδων κινδύνου και
σε ποιο σημείο ευρίσκονται.
8. Συμπληρώνεται αν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας
και γίνεται περιγραφή του.
9. Αναγράφονται οι χώροι με τους οποίους γειτνιάζει
η επιχείρηση.
10. Αναγράφονται οι οδοί με τις οποίες μπορεί να
γίνει η προσπέλαση των πυρ/κών οχημάτων στις εγκα−
ταστάσεις της επιχείρησης.
11. Αναγράφονται τα υδροστόμια που βρίσκονται κο−
ντά στην επιχείρηση.
Γ. ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αναγράφεται μόνο η συνολική ισχύς του μηχανολο−
γικού εξοπλισμού.
Αναγράφεται αν υπάρχει υποσταθμός, η τάση σε
Volts του υποσταθμού, αν υπάρχει παροχή βιομηχανι−
κού ρεύματος και περιγράφεται η θέση του ηλεκτρικού
πίνακα.
Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟ−
ΪΟΝΤΑ
• Αναγράφονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση
• Αναγράφονται οι δευτερεύουσες ύλες.
• Αναγράφονται τα παραγόμενα προϊόντα.
• Αναγράφονται τα υποπροϊόντα.
Ε. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ
Περιγράφεται η επικίνδυνη ύλη, ο χώρος που αποθηκεύ−
εται, η ποσότητα της καθώς και η μονάδα μέτρησης.
1. Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται υγραέριο και πόση
ποσότητα.
2. Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο.
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ − ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡ−
ΚΑΓΙΑΣ
Αναγράφεται η συμπεριφορά των υλικών στην φωτιά
καθώς επίσης και η συμπεριφορά τους απέναντι στα
κατασβεστικά υλικά (νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρα−
κα, ξηρά σκόνη κ.λ.π.)
Ζ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
Αναγράφονται οι τυχόν υπάρχοντες κίνδυνοι πυρκα−
γιάς (βραχυκύκλωμα, χημικές αντιδράσεις μεταξύ των
υλικών, δόλος κ.λ.π.)
Η. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ − ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ − ΕΓΚΛΩ−
ΒΙΣΜΟΥ
Συμπληρώνεται άν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.
Θ. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Ανάλογα με την νομοθεσία που συντάσσεται η
μελέτη αναγράφονται και τα προληπτικά μέτρα που
προβλέπονται.
2. Ειδικά προληπτικά μέτρα.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυ−
ρανίχνευσης καθώς και η περιοχή που καλύπτει.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανί−
χνευσης εκρηκτικών μειγμάτων.
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• Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλός ανιχνευτής εκρη−
κτικών μειγμάτων.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει ψύξη δεξαμενών (υγρα−
ερίου, καυσίμων κ.λ.π.)
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει χειροκίνητο σύστημα
αναγγελίας πυρκαγιάς.
• Αναγράφεται κάθε επί πλέον μέτρο που δεν ανα−
φέρεται στο υπόδειγμα της μελέτης.
3. Κατασταλτικά μέτρα.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα
καταιονισμού, ο τύπος του, καθώς και η περιοχή που
καλύπτει.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει μόνιμο, υδροδοτικό πυ−
ροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του, η παροχή του καθώς
και ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλό υδροδοτικό πυρ/κό
δίκτυο καθώς και ο αριθμός των πυρ/κών ερμαρίων.
• Συμπληρώνεται αν υπάρχει σύστημα κατάσβεσης
τοπικής εφαρμογής.
• Συμπληρώνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων και
των λοιπών μέσων.
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Αναγράφονται οι τεχνικές περιγραφές τυχόν υπαρ−
χόντων μονίμων συστημάτων.
ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στη μελέτη πυροπροστασίας θα επισυνάπτονται:
1. Σχέδιο κάτοψης των κτιριακών συγκροτημάτων στο
οποίο θα σημειώνονται οι θέσεις των πυροσβεστικών
φωλιών, των πυροσβεστήρων, των σημείων υδροληψίας
εντός πυροσβεστικών ερμαρίων, των επικινδύνων υλικών
που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη ή έκρηξη, των πινάκων
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, των εξόδων κινδύνου, μαζί
με υπόμνημα των παραπάνω μέσων πυροπροστασίας.
2. Επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από ένα
κτιριακά συγκροτήματα, να επισυνάπτουν ισάριθμα σχέ−
δια κάτοψης για να καθίσταται δυνατή η σημείωση σ’
αυτά των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων και λοιπών
στοιχείων.
3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου εκτός
των άλλων σημειώνονται οι οδοί προσπέλασης των
οχημάτων, υδροστόμια (υπέργεια − υπόγεια), υδατοδε−
ξαμενές (υπόγειες − υπέργειες) με ένδειξη της χωρητι−
κότητας τους, κλπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υδρο−
στόμια και υδατοδεξαμενές στην περιοχή που καλύπτει
το τοπογραφικό διάγραμμα, τότε επ’ αυτού θα υπάρχει
σχετική ένδειξη περί της θέσης και της απόστασης που
βρίσκονται αυτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσω−
πικό μέχρι και 3 άτομα στις μελέτες πυροπροστασίας
δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα συνημμένα Παραρτήματα
Α, Β, Γ και Δ του υποδείγματος.
Άρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
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