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 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/2015

Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   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 Αστυνοµίας, 
του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµα−
τείας 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.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι−

ατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κανονισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος» 
(Α΄ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουρ−
γείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

στ. Του Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

ζ. Της υπ’ αριθµ. Υ6/25−09−2015 απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

η. Του Π.δ. 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτι−
ρίων» όπως ισχύει (Α΄ 32).

θ. Της Εγκυκλίου ∆ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώµατος 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 «Περί υποδείξεως και 
εφαρµογής προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και 
µέσων πυροπροστασίας».

ι. Της υπ’ αριθµ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
«Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστή−
µατα και κατάργηση των αριθµ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 
και 8β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων» (Β΄ 276).

ια. Της υπ’ αριθµ. 13/2013 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
«Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις− εγκα−
ταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 12/2012 Πυ−
ροσβεστικής ∆ιάταξης» (Β΄1586).

ιβ. Της υπ’ αριθµ. 14/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
«Οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού 
των επιχειρήσεων− εγκαταστάσεων σε θέµατα πυρο−
προστασίας» (Β΄ 2434).

ιγ. Της υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
«Προδιαγραφές µελέτης, σχεδίασης και εγκατάστα−
σης των φορητών, µόνιµων και λοιπών προληπτικών 
και κατασταλτικών µέτρων και µέσων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας πυροπροστασίας» (Β΄ 3149).

ιδ. Της υπ’ αριθµ. 3/2015 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης (Β΄ 
529).

ιε. Της υπ’ αριθµ. 16/2015 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη καθορισµού των 

µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε υφιστάµενα εκ−
παιδευτήρια, προκειµένου να προσαρµοστούν αυτά στα 
σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα.
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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 στα εκπαιδευ−
τήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, µε σκοπό 
την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης 
πυρκαγιών και ατυχηµάτων, καθώς και τη διάσωση ατό−
µων και υλικών αγαθών που βρίσκονται µέσα σ' αυτά 
ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρµογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρµογή στις 
επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όλων των βαθµίδων δη−
µόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, 
δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, 
ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια 
βίου µάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγ−
γελµατικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως 
ζωγραφικής και γλυπτικής).

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρµόζεται και στις 
ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική 
εξάρτηση µε το εκπαιδευτήριο και είναι της αυτής ιδι−
οκτησίας−εκµετάλλευσης:

α. Γραφεία (όπως γραµµατεία, γραφεία εκπαιδευτικού 
προσωπικού και ιατρείο).

β. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).
γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου του 

εκπαιδευτηρίου (όπως γυµναστήριο, τραπεζαρία, αί−
θουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εκδηλώσεων και 
εστιατόριο).

δ. Εργαστήρια, χώροι ηλεκτροµηχανολογικών εγκατα−
στάσεων και λοιποί χώροι (όπως εργαστήρια φυσικοχη−
µείας και Η/Υ, λεβητοστάσιο, µετασχηµατιστές µέσης 
και υψηλής τάσης αποθήκη καυσίµων και κουζίνα).

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρµογή 
στις εξής δραστηριότητες:

α. Εκπαιδευτήρια που εµπίπτουν στις διατάξεις του 
Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρό−
νοιας όπως βρεφοκοµεία, βρεφικοί, παιδικοί και βρεφο−
νηπιακοί σταθµοί, περιλαµβανοµένων των µικτών δρα−
στηριοτήτων αυτών µε εκπαιδευτήρια, όπως παιδικός 
σταθµός µε νηπιαγωγείο, οικοτροφεία, νοσηλευτικές 
και λοιπές παρεµφερείς εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω 
χώροι αντιµετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας 
µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου ∆ιαταγής Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώµατος 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 «Περί 
υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και κατασταλ−
τικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας».

γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εκτός των κτιρίων των 
εκπαιδευτηρίων, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού 
εντός αυτών, που είναι πυράντοχα διαχωρισµένοι από 
τους άλλους χώρους του εκπαιδευτηρίου και διαθέτουν 
ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. 
Οι εν λόγω χώροι αντιµετωπίζονται από άποψη πυ−
ροπροστασίας µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 3/2015 
Πυροσβεστικής ∆ιάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.

δ. Κυλικεία εκπαιδευτηρίων. Οι εν λόγω χώροι αντι−
µετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις εκπαιδευτηρίων που περιλαµβά−
νουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την 
επιβολή των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας, κάθε 
κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

Άρθρο 2 
Ορισµοί−Χρήσεις κτιρίου

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρµό−
ζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

• Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται µία κοινόχρηστη περιοχή 
κύριας χρήσης του ορόφου−επιπέδου (όπως διάδροµος) 
από κάθε σηµείο της οποίας η διαφυγή µπορεί να γίνει 
µόνο προς µία (1) κατεύθυνση.

• 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 εµβαδά 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 εκπαιδευτηρίου ως 
βάση υπολογισµού για τη λήψη των κατάλληλων 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.

• Μονόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια και 
βοηθητική δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν 
(1) όροφο.

• Πολυόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/
και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε 
δύο (2) ή περισσότερους όχι απαραίτητα διαδοχικούς 
ορόφους.

• Υπόγεια, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/και 
βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χα−
µηλότερη στάθµη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης 
του κτιρίου.

• 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 
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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 οι χώροι που δεν 
προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης 
του κτιρίου ή είναι λειτουργικά παραρτήµατα αυτής, 
όπως διάδροµοι κυκλοφορίας, προθάλαµοι, κλιµακο−
στάσια, χώροι αποθήκευσης, ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και υγιεινής.

• Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι άσκησης εκπαι−
δευτικής δραστηριότητας περιλαµβανοµένων των εργα−
στηρίων, των χώρων συνάθροισης κοινού που ανήκουν 
στο εκπαιδευτήριο, καθώς και τα γραφεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 3
Οδεύσεις διαφυγής−Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
1. Ο θεωρητικός πληθυσµός των εκπαιδευτηρίων απο−

τελεί άθροισµα των θεωρητικών πληθυσµών των πα−
ρακάτω δραστηριοτήτων (α) έως (γ) και υπολογίζεται 
ως εξής:

α. Για τις αίθουσες διδασκαλίας ισούται µε τον αριθµό 
των καθισµάτων χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 
1 ατόµου/2 τ.µ. καθαρού εµβαδού δαπέδου.

β. Για τα εργαστήρια ισούται µε τον αριθµό των θέ−
σεων εργασίας χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 1 
ατόµου/4,5 τ.µ. καθαρού εµβαδού δαπέδου.

γ. Για τους χώρους γραφείων υπολογίζεται µε την 
αναλογία 1 ατόµου/6 τ.µ. καθαρού εµβαδού δαπέδου.

2. Ο θεωρητικός πληθυσµός των χώρων συνάθροισης 
κοινού εντός του κτιρίου των εκπαιδευτηρίων, υπολο−
γίζεται κατά τα οριζόµενα στις παρ. A1, A2 και A3 του 
άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 3/2015 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο θεωρητικό 
πληθυσµό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µε εξαίρε−
ση εκείνους που εµπίπτουν στην παρ. 3γ 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. Αριθµός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής
α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπο−

λογίζεται για κάθε όροφο−επίπεδο ανάλογα µε το θε−
ωρητικό πληθυσµό αυτού.

β. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσ−
σεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα, ο όροφος 
ή το επίπεδο µε το µεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσµό 
καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων δι−
αφυγής.

γ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσ−
σεται σε τρεις (3) έως και πέντε (5) ορόφους ή επίπεδα, 
το άθροισµα των παροχών των δύο (2) µε το µεγαλύτε−
ρο θεωρητικό πληθυσµό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει 
το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.

δ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσ−
σεται σε έξι (6) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, το 
άθροισµα των παροχών των τριών (3) µε το µεγαλύτερο 
θεωρητικό πληθυσµό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το 
πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.

ε. Εφόσον όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής 
είναι πυροπροστατευµένες µε αυτοκλειόµενες πυρά−
ντοχες πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο µε το µεγαλύ−
τερο θεωρητικό πληθυσµό, καθορίζει την παροχή των 
οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθµού ορόφων ή 
επιπέδων.

στ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και 
των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 µ. Κατ’ εξαίρεση, το 
ελάχιστο πλάτος κάθε θύρας αιθουσών διδασκαλίας, 
γραφείων και εργαστηρίων µε θεωρητικό πληθυσµό 
µέχρι 50 άτοµα επιτρέπεται να είναι 0,70 µ.

ζ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να 
µειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο.

3. Έξοδοι κινδύνου
3.1. Αριθµός και πλάτος εξόδων κινδύνου
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής
α. Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/

και των τελικών εξόδων κινδύνου εκπαιδευτηρίων που 
αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται 
στον Πίνακα 1.

β. Ο αριθµός και το πλάτος των τελικών εξόδων κιν−
δύνου στο επίπεδο εκκένωσης εκπαιδευτηρίων που 
αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους 
ή επίπεδα δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύµφωνα 
µε τον θεωρητικό πληθυσµό. Στην περίπτωση αυτή ο 
θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται από το άθροισµα:

i. Του θεωρητικού πληθυσµού του ορόφου εκκένωσης 
και

ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσµού 
των υπερκείµενων και υποκείµενων ορόφων ή επιπέδων.

3.1.2. Πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου εκ−

παιδευτηρίων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισ−
σότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπρο−
στατευµένες οδεύσεις διαφυγής µε αυτοκλειόµενες 
πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 1 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 εκ−
κένωσης δίνεται στον Πίνακα 1 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.
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!"#$%$& 1 

$'"()*& %$" !+$,- ./*01# %"#02#*2 

(3456789:; <=6>?@A:; 

(B7CAD) 

$58>A:; 3E:F4G 98GFHGC? !=B7C; 3E:F4G 98GFHGC? (A.)  

!"# 50  1* 0,90 

51 - 200  2 0,90  

201 - 350  2 1,40 $%& 0,90 

351-500  2 1,40 

501 - 750  3 1,60  

751 - 1000 4 1,80 

*'%(’ )*%+,)-. -) /012)&3/# 45,3/# $6,&%# 4,7-.# )0&89::3;(%& <63 (2) (3/:94&-(3; =*3<3& $&;<6;3/ 

):94&-(3/ 0:9(3/# 0,90 >.. 

?&% 0:.@/->1 >)2%:6(),3 ("; 1000 %(1>"; 0,3-(+@)(%& >+% (1) =*3<3# 0:9(3/# 1,80 >. %;9 300 9(3>% 7 

$:9->% %/(5;. 

 

3.2. 08B7DE6 73=89IG 3E:F4G 

AB1-3; )0&89::3;(%& <63 (2) 7 0),&--1(),)# ():&$=# =*3<3&, (% 0:.-&=-(),% 9$,% (3/# 0,=0)& ;% %0=43/; 

(3/:94&-(3; (3 1/3 (.# >=2&-(.# <&%25;&%# <&9-(%-.# (D) (3/ 45,3/ 7 (3/ $(&,+3/ 03/ )*/0.,)(36; 

(C47>%(% 1 $%& 2). AB1-3; %0%&(36;(%& (,)&# (3) 7 0),&--1(),)# ():&$=# =*3<3&, . @=-. (3/:94&-(3; <63 (2) 

)*’ %/(5;, 0,=0)& ;% &$%;303&)+ (% 0%,%09;" $,&(7,&%. 

 
&JKAD 1 

 
&JKAD 2 

 

&JKAD7D 1 9D8 2  

08B7DE6 73=89IG 3E:F4G  
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4. L58D AK9C?; <5DMAD789K; D<5C@7B73?76; :F3?@6; F8DN?MK; 9D8 DF83E:F4G 

D. D >=2&-(. %01-(%-. (.# 0,%2>%(&$7# %0,3-(9()/(.# 1<)/-.# <&%B/27# %01 (3/# 45,3/# $6,&%# 

4,7-.# (3/ )$0%&<)/(.,+3/ ="# (.; 0:.-&=-(),. =*3<3 $&;<6;3/ 3,+E)(%& -) 45 >. F(%; /09,43/; <63 (2) 

7 0),&--1(),)# );%::%$(&$=# 3<)6-)&# <&%B/27#, %,$)+ . >+% (1) %01 %/(=# ;% 0:.,3+ (3 >=2&-(3 1,&3 

>7$3/# (.# 0,%2>%(&$7# %01-(%-.#. 

O. D %01-(%-. (.# 0,%2>%(&$7# %0,3-(9()/(.# 1<)/-.# <&%B/27#, %;%B=,)(%& -/;7@"# -) 3,&E1;(&% 

<&%<,3>7. F(%; -(.; 1<)/-. 0),&:%>89;)(%& %0,3-(9()/(. $%(%$1,/B. 1<)/-., 0,3-(+@)(%& (3 >7$3# 

(3/ $:&>%$3-(%-+3/ )0%/*.>=;3 $%(9 50%. 

M. G3 >=2&-(3 >7$3# %0,3-(9()/("; %<&=*3<"; (>.>9("; <&%<,1>3/, <); )0&(,=0)(%& ;% /0),8%+;)& (% 15 

>. (C47>% 3).  

                                 
&JKAD 3 L58C AK9C; DF83E:FC? 

  

P. +C8<B JD5D97658@789B CF3H@34G F8DN?MK; - 3E:F4G 98GFHGC? 

1. *F3H@38; F8DN?MK; – QECFC8 98GFHGC? 

1.1. P3G89B 

D. G3 ):)6@),3 6H3# ("; 45,";, 103/ <&=,4)(%& 1<)/-. <&%B/27# )+;%& (3/:94&-(3; 2,20 >. $%& 2&% (&# 

-$9:)#, <3$36#, @6,)# 3<)6-)"; (3/:94&-(3; 2>.. G3 ):94&-(3# 0:9(3# (.# 1<)/-.# <&%B/27# ("; 

83.@.(&$5; 45,";, <); )0&(,=0)(%& ;% )+;%& >&$,1(),3 %01 0,60 >. 

O. I0%23,)6)(%& . 4,7-. ("; %;):$/-(7,"; "# 3<)6-)"; <&%B/27#.  

M. I0%23,)6)(%& . <&=:)/-. 3<)6-)"; <&%B/27# %01 83.@.(&$36# 45,3/# 10"# 45,3& /2&)&;7#, 

%03@7$)/-.# $%& .:)$(,3>.4%;3:32&$5; )2$%(%-(9-)";. 

 

1.2. %=8AD9C@7B@8D 

D. !*3<3& $&;<6;3/ - @6,)# 3<)6-)"; <&%B/27#, %01 45,3/# $6,&%# 4,7-.#, 0,=0)& ;% <&%@=(3/; 

0:%(6-$%:3 )B1-3; 3<.236; -) $:&>%$3-(9-&3. G3 ):94&-(3 0:9(3# (3/ 0:%(6-$%:3/ 0,=0)& ;% )+;%& 0,60 

>.     

O. '9@) @6,% 03/ =4)& 9>)-. 0,1-8%-. -(3 $:&>%$3-(9-&3, 0,=0)& $%(9 (3 9;3&2>9 (.# ;% >.; B,9-)& 

-$%:309(&% 7 0:%(6-$%:%, 36() ;% >)&5;)& (3 0:9(3# (.# -$9:%# 7 (3/ 0:%(6-$%:3/, <&%-B%:+E3;(%# >+% 

(1) (3/:94&-(3; >3;9<% 0:9(3/# 3<)6-)"# <&%B/27# (C47>% 4). 
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&JKAD 4 

(H53; 9=8AD9C@7D@R4G 

 

M. G3 ):94&-(3 0:9(3# (09(.>%) $%& 6H3# (,+4(/) ("; 8%@>+<"; ("; $:&>9$"; 03/ 4,.-&>303&36;(%& "# 

3<)6-)&# <&%B/27# %01 45,3/# $6,&%# 4,7-.# 0,=0)& ;% )+;%& 0,28 >. $%& 0,13 ="# 0,18 >. %;(+-(3&4% 

(C47>% 5). '%(’ )*%+,)-. %0%::9--3;(%& %01 (.; %;"(=," %0%+(.-. )$0%&<)/(7,&% 03/ . $6,&% 4,7-. 

(3/# %;%0(6--)(%& -) ="# $%& <63 (2) 3,1B3/# 7 )0+0)<% /0=, (3/ &-32)+3/ $%& 3 @)",.(&$1# 0:.@/->1# 

$9@) 3,1B3/ 7 )0&0=<3/ <); /0),8%+;)& (% 50 9(3>%. 

 

 
&JKAD 5 

SD>ARF3; 9=8AB94G 

 

F. J& $/:&1>);)# $:+>%$)# <); 2+;3;(%& %03<)$(=# "# 3<)6-)&# <&%B/27#. 

3. J& 3<)6-)&# <&%B/27# 0,=0)& ;% )+;%& 0/,9;(34.# $%(%-$)/7# $%& ;% >.; 0),&:%>89;3/; $%/-(9 /:&$9. 

A*"(),&$9 >)(%::&$9 $:&>%$3-(9-&% 2+;3;(%& %03<)$(9 "# <)6(),)# 3<)6-)&# <&%B/27#. 

 

1.3. !?5DG7R@7D@6 CF3H@34G F8DN?MK;  

1.3.1. .E473589Q; CF3H@38; 

J& )*"(),&$=#, 3,&E1;(&)# $%& $%(%$1,/B)# 3<)6-)&# <&%B/27# @)",36;(%& "# 0/,30,30,3-(%()/>=;)# 

)B1-3; )+;%& >1;&>.# 0/,9;(34.# $%(%-$)/7# 4",+# ;% 0),&:%>89;3/; $%/-(9 /:&$9 $%& <&%4",+E3;(%& 

%01 (3 $(+,&3 >) <3>&$9 -(3&4)+% >) <)+$(. 0/,%;(+-(%-.# (3/:94&-(3; +-3 >) (3; $%@3,&->=;3 -(3; 

K+;%$% 2. D 0/,%;(+-(%-. ("; )*"(),&$5; (3+4"; 0,=0)& ;% )0)$()+;)(%& )$%(=,"@); (3/ $:&>%$3-(%-+3/ 

$%(9 (3/:94&-(3; 2 >..  

1.3.2. .@473589Q; CF3H@38; 

G% 0),&8:7>%(% ("; 0/,30,3-(%()/>=;"; 3<)6-)"; <&%B/27# 0,=0)& ;% =43/; <)+$(. 0/,%;(+-(%-.# 

(3/:94&-(3; +-3 >) (3; $%@3,&->=;3 -(3; K+;%$% 2.  
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1.3.3. $GCRMAD7D <?5C<5C@7D73?AQG4G CF3H@34G 

G% %;3+2>%(% 03/ 4,.-&>303&36;(%& "# )+-3<3# $%& =*3<3# (.# 0/,30,3-(%()/>=;.# 1<)/-.# <&%B/27# 

("; %;"(=," 0%,. 1.3.1 $%& 1.3.2 0,=0)& ;% <&%@=(3/; %/(3$:)&1>);)# 0/,9;(34)# 01,()# >) <)+$(. 

0/,%;(+-(%-.# 03/ >03,)+ ;% /03:)+0)(%& >=4,& 30 :)0(9 %01 (3; ):94&-(3 <)+$(. 0/,%;(+-(%-.# (3/ 

K+;%$% 2. 

 

2. (H53; 

2.1. %D73H>?G@6 <358@75CNK;- <=B7C; 

J& @6,)# ("; 3<)6-)"; <&%B/27# $%& )*1<"; $&;<6;3/ ("; )$0%&<)/(.,+";, 0,=0)& ;% %;3+23/; 0,3# (.; 

$%()6@/;-. (.# <&%B/27#. I01 (.; ); :12" %0%+(.-. %0%::9--3;(%& @6,)# >) -/;3:&$1 @)",.(&$1 

0:.@/->1 >=4,& 50 9(3>%. C) $9@) 0),+0("-. 3& @6,)# 0,=0)& ;% 0%,=43/; (3 0:7,)# 0:9(3# (3/ 

%;3+2>%(1# (3/# (C47>% 6). 

 

                                                         
&JKAD 6 !=B7C; >H5D; 

 

2.2. (H53; <358C58@ACH <C53RD;-3=QMJC?  

D. J& %/(1>%()# >.4%;3$+;.()# @6,)# >) %&-@.(7,)# $+;.-.# 03/ 4,.-&>303&36;(%& -(% )$0%&<)/(7,&% "#  

=*3<3& $&;<6;3/, 2+;3;(%& %03<)$(=# >1;3 1(%; 0%,=43/; (3 )0&8%::1>);3 0:9(3# $%(9 (3 0:7,)# 9;3&2>9 

(3/# $%& -) 0),+0("-. <&%$307# ,)6>%(3#, 0%,%>=;3/; %;3&4(=#. 

O. J& @6,)# %-B%:)+%# >) )&<&$36# >.4%;&->36# 4,3;3$%@/-(=,.-.#, 3& 0),&-(,)B1>);)# @6,)# 26," %01 

(3; $);(,&$1 9*3;% %/(5; $%& 3& <&%(9*)&# ):=243/ )&-),43>=;"; %(1>";, <); 2+;3;(%& %03<)$(=#. 

 

2.3. .EC<=8@A:; 

D. '9@) 01,(% 0,=0)& ;% =4)& $%(9::.:3 )*30:&->1 :)&(3/,2+%#, 5-() ;% %;3+2)& >) 0,3B%;7 $%& )6$3:3 

(,103.  

O. C6,()# 7 0%,1>3&% >=-% 7 -/-(7>%(% %-B%:+-)"# (10"# 4,7-. $:)&<&36, >%2;.(&$=# $9,()#, 

0:.$(,3:12&% %0%-B%:+-)"#) <); 2+;3;(%& %03<)$(9. 

 

T5>5C  4 

08DA358@AD7C<CR6@6 - 03R973; <?5DG7R@7D@6;  

1. G% $(+,&% 7 (>7>%(% $(&,+"; 03/ 4,.-&>303&36;(%& "# )$0%&<)/(7,&%,  0,=0)& ;% )+;%& 0/,9;(34.# 

$%(%-$)/7# $%& ;% %03():36; *)4",&-(9 0/,3<&%>),+->%(%. I0%::9--3;(%& %01 (.; /034,="-. 

0/,3<&%>),&->%(303+.-.#, >3;1,3B% )$0%&<)/(7,&% >) @)",.(&$1 0:.@/->1 >=4,& 50 9(3>%, 03/ 

8,+-$3;(%& -) 3
3
 7 $%(5(),3 1,3B3 (0,3->)(,3/>=;3/ (3/ &-32)+3/), )B1-3; <); )*/0.,)(36;(%& 0%&<&9 

.:&$+%# $9(" ("; 6 )(5; 7 9(3>% >) )&<&$=# %;92$)# (10"# ;.0&%2"2)+%, -43:=# (/B:5;). 

2. G% B=,3;(% <3>&$9 -(3&4)+%, (% -(3&4)+% (3/ 0),&8:7>%(3# ("; 0/,3<&%>),&->9(";, $%@5# $%& (% 

0),&8:7>%(% 0/,30,3-(%()/>=;"; 3<)6-)"; <&%B/27#, 0,=0)& ;% =43/; (3; ):94&-(3 <)+$(. 

0/,%;(+-(%-.# (3/ K+;%$% 2.  
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!"#$%$& 2 

.+$U"&,*" .!",'.!*).#*" 0."%,.& !2'$#,"&,$&-& (=3<7B) 

$GB<7?E6 9H58D; 9D8 OC6>6789K; 

F5D@7658:767D; 39<D8F3?765RC? 

"@:M38C 9D8 :5CNC8 2<:M38C 

L3;1,3B3 60 60  

K3:/5,3B3 ="# 33 1,3B3  60  90  

K3:/5,3B3 /0=, 33/ 3,1B3/ 90  90  

 

3. G3 >=2&-(3 )>8%<1; 0/,3<&%>),+->%(3# <+;)(%& -(3; K+;%$% 3. 

 

!"#$%$&  3 

).P"&,* .)S$0*# !2'*0"$).'"&)$,*& (7.A.) 

$GB<7?E6 9H58D; 9D8 

OC6>6789K; F5D@7658:767D; 

39<D8F3?765RC? 

"@:M38C 9D8 :5CNC8 2<:M38C &?G73=3@7K; 

<5C@DHE6@6; =:M4 

3M9D7B@7D@6; 

D?7:AD7C? @?@7KAD7C; 

9D7D8CG8@ACH HFD7C;* 

 

L3;1,3B3 2.500  1.250  4 

K3:/5,3B3 ="# 3
3
 1,3B3  2.000 1.000 3 

K3:/5,3B3 /0=, 3
3/

 3,1B3/ 1.500  750  3 

 

*C) 45,3/# 103/ (3 ;),1 <); );<)+$;/(%& "# $%(%-8)-(&$1 >=-3 (10"# ),2%-(7,&% B/-&$7#-4.>)+%#, $%& 

45,3& %03@7$)/-.# /2,5; $%/-+>"; 7 )6B:)$("; /2,5;, $%@5# $%& .:)$(,3>.4%;3:32&$5; 

)2$%(%-(9-)";) <6;%(%& ;% )2$%@+-(%(%& %/(1>%(3 -6-(.>% 0/,1-8)-.# 9::3/ $%(%-8)-(&$36 /:&$36. 

 

4. A0&$+;</;3& 45,3& (10"# :)8.(3-(9-&3, 45,3& %03@7$)/-.# )6B:)$("; /2,5; 03/ 4,.-&>303&36;(%& 

$%(9 (&# ),2%-(.,&%$=# <3$&>=# $%@5# $%& $%/-+>";, -/;(7,.-.#-)0&-$)/7# 0),&:%>8%;3>=;"; 45,"; 

*/:3/,2&$5; ),2%-&5; 7 8%B7# $%& >)(%-4.>%(&-(=# >=-.# $%& /H.:7# (9-.#) 0,=0)& ;% %03():36; 

%/(3():7 0/,3<&%>),+->%(% >) <)+$(. 0/,%;(+-(%-.# (3/:94&-(3; )*7;(% :)0(5; (60M) $%& ;% >.; 

(303@)(36;(%& $9(" 7 -) 9>)-. 2)&(;+%-. >) (&# ():&$=# )*1<3/#. 

 

T5>5C 5 

V478@A:;, @KADG@6 D@ND=3RD; 9D8 @J3F8DM5BAAD7D F8DN?MK; 

1. V478@A:; D@ND=3RD;  

D. A0&89::)(%& . )2$%(9-(%-. B"(&->36 %-B%:)+%# ("; 3<)6-)"; <&%B/27#, )*1<"; $&;<6;3/ $%& ("; 

45,"; %;3&$(7# 0),&347#. 

O. J B"(&->1# %-B%:)+%# )2$%@+-(%(%& /034,)"(&$9 $%& -(&# 3<)6-)&# >=4,& (.; ():&$7 =*3<3 $&;<6;3/, 

-(&# 0),&0(5-)&# 03/ (3 )$0%&<)/(7,&3 8,+-$)(%& -) 1,3B3. 

M. G% B"(&-(&$9 %-B%:)+%# $%& (% B"(&-(&$9 -5>%(% -7>%;-.# $%()6@/;-.# )2$%@+-(%;(%& /034,)"(&$9, 

%;)*%,(7("# 60%,*.# )B)<,&$7# 0.27# );=,2)&%#. 

 

2. &KADG@6 D@ND=3RD;  

D. A0&89::)(%& . -7>%;-. %-B%:)+%# ("; 3<)6-)"; <&%B/27#, )*1<"; $&;<6;3/ $%& (3/ 0/,3-8)-(&$36 

/:&$36/)*30:&->36.  
O. D -7>%;-. )2$%@+-(%(%& /034,)"(&$9 $%& -(&# 3<)6-)&# >=4,& (.; ():&$7 =*3<3, -(&# 0),&0(5-)&# 03/ (3 

)$0%&<)/(7,&3 8,+-$)(%& -) 1,3B3.  

 

3. &J3F8DM5BAAD7D F8DN?MK; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6
Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας

1. Όλα τα εκπαιδευτήρια που εµπίπτουν στις διατάξεις 
της παρούσας, υποχρεούνται να λαµβάνουν τα παρα−
κάτω προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας:

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία του εκπαι−
δευτηρίου, µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρό−
πους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς.

β. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης 

υλών που µπορούν να αναφλέγουν.
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 του εκπαι−
δευτηρίου και άµεση αποµάκρυνση των υλικών που 
µπορούν να αναφλέγουν.

στ. Στους υπαίθριους χώρους εκπαιδευτηρίων απαι−
τείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απο−
µάκρυνση 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.

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 
εµποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε 
περίπτωση κινδύνου.

β. Η διακόσµηση και επένδυση των δαπέδων, των 
τοίχων και των ορόφων, σε χώρους οι οποίοι χρησιµο−
ποιούνται από τους ενοίκους, µε υλικά ταχείας επιφα−
νειακής εξάπλωσης φλόγας.

γ. Το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας, καθώς 
και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών 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 άλλα υλικά ή κατα−
σκευαστικές διατάξεις.

στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρµάτων και πυροτεχνηµά−
των σε στεγασµένους χώρους εκπαιδευτηρίων. Η χρήση 
αυτών 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 21A−113B−C ή/και διοξειδίου του άν−
θρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B−C.

β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα 
ανά 150 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 σε εκ−

παιδευτήρια µε θεωρητικό πληθυσµό πάνω από πενήντα 
(50) άτοµα.

3. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις 

παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά 

ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
(όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).

β. Στα εκπαιδευτήρια µε τέσσερις (4) ή περισσότερους 
ορόφους−επίπεδα, κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3α και 3β της παρούσας 
παρ., το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης καλύπτει 
τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του εκ−
παιδευτηρίου.

γ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 
4 καθώς και σε κάθε εργαστήριο φυσικής−χηµείας.

4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο− απλό 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο

4.1 Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλ−
λεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Σε εκπαιδευτήρια µε τέσσερις (4) ή περισσότερους 
ορόφους−επίπεδα κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης και 
συνολικό εµβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 2.000 
τ.µ.

β. Σε εκπαιδευτήρια µε συνολικό εµβαδόν τουλάχιστον 
4.000 τ.µ. ανεξαρτήτως αριθµού ορόφων−επιπέδων.

4.2 Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκα−
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τάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 
υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερµάριο).

5. Αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης
5.1. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε νερό (καταιονι−

σµού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε αµιγή εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 µ.
β. Σε υπόγειους χώρους εκπαιδευτηρίων µε θεωρητικό 

πληθυσµό πάνω από 150 άτοµα. Το αυτόµατο σύστηµα 
πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες 
οδεύσεις διαφυγής, µέχρι κάθε τελική έξοδο κινδύνου.

5.2. Σύστηµα πυρόσβεσης (µη συµπεριλαµβανοµένου 
του συστήµατος καταιονισµού ύδατος) επιβάλλεται:

α. Σε χώρους µετασχηµατιστών (µέσης ή υψηλής τά−
σης).

β. Στους στεγασµένους χώρους αποθήκευσης υγρών 
καυσίµων ή εύφλεκτων υγρών µε συνολική χωρητικό−
τητα άνω των 3 κ.µ.

γ. ∆υνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1 του παρόντος 
άρθρου 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, εφόσον επιβάλλεται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8 
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 νοµο−
θεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθµ. 
15/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9 
Οργάνωση − Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού 
των εκπαιδευτηρίων σε θέµατα πυροπροστασίας και 
ο εφοδιασµός αυτών µε βοηθητικά εργαλεία και µέσα, 
καθορίζονται στην υπ’ αριθµ. 14/2014 Πυροσβεστική ∆ι−
άταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 10 
Μελέτη πυροπροστασίας−Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας − Σχέδια κάτοψης
α. Για τα εκπαιδευτήρια που εµπίπτουν στις διατάξεις 

της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυρο−
προστασίας−σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών 
µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Υπόδειγµα, από αρµόδιο τεχνικό επιστήµονα.

β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται εκπαι−
δευτήρια για τα οποία δεν επιβάλλονται από την πα−
ρούσα µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας, εκτός από 
το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού και το σύστηµα 
τοπικής κατάσβεσης.

γ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επι−
προσθέτως τα εξής:

i. Οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευτές των ανωτέρω εκπαι−
δευτηρίων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυρο−
σβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των 
χώρων που καταλαµβάνει η επιχείρηση−εγκατάσταση, 
όπου µεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόµνη−
µα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο θεωρητικός 
πληθυσµός, οι χώροι συνάθροισης κοινού, τα πλάτη 
εξόδων, τα µήκη απροστάτευτης όδευσης διαφυγής 
και αδιεξόδων, τα πυροδιαµερίσµατα, ο δείκτης πυρα−
ντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι αποθήκευσης 
ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυσίµων, αποθή−
κευσης εύφλεκτων υγρών, καθώς και τα µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας.

ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση 
χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού ή/και συστήµα−
τος τοπικής κατάσβεσης, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύο−
νται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστηµάτων.

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 συστέγασης παρακείµενων εκπαι−
δευτηρίων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας−εκµετάλλευσης, 
δύναται να συντάσσεται ενιαία µελέτη πυροπροστασίας, 
χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισµός τους.

ε. Η µελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτο−
ψης υποβάλλονται προς έγκριση στην αρµόδια κατά 
τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των 
µονίµων συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας 
αποτελούν Παραρτήµατα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, 
και θεωρούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυ−
ροσβεστική ∆ιάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Αποκλίσεις
α. Εκπαιδευτήρια που λειτουργούν σε κτίρια ή τµή−

µατα κτιρίων µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικο−
δοµικής άδειας πριν τις 17−02−1989, και µετά από αιτι−
ολογηµένη έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα 
είναι αδύνατη η πλήρης συµµόρφωση µε τους όρους 
των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος 
πυρόσβεσης µε νερό (καταιονισµού ύδατος) στις πε−
ριπτώσεις προσαύξησης εµβαδού πυροδιαµερίσµατος 
του Πίνακα 3 της παρ. 3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική 
Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρµο−
γή των όρων δοµικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα 
από απόφαση τριµελούς Επιτροπής αποτελούµενης από 
βαθµοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού 
Σώµατος, στην οποία συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον 
Αξιωµατικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρα−
βλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των 
ενοίκων, 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 υπο−
βάλλεται εντός ενός (1) µηνός στην κατά τόπο αρµόδια 
Πυροσβεστική Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη έκθεση 
του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα. Η εν λόγω ένσταση 
εξετάζεται από ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή, συγκροτούµε−
νη µε απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα 
από πρόταση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και 
αποτελείται από το ∆ιοικητή αυτής ως Πρόεδρο και 
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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 αρµόδιος τεχνικός 
επιστήµονας.

Άρθρο 11 
Έλεγχος τήρησης των µέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρµοδιότητα της 
Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευ−
τές−εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της 
παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 12 
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, 
γίνεται σύµφωνα µε την αριθµ. 13/2013 Πυροσβεστική 
∆ιάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγ−
µάτων−χωρισµάτων−κλιµακοστασίων, εφόσον επιβάλλο−
νται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρµόδι−
ου τεχνικού επιστήµονα.

3. Οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευτές εκπαιδευτηρίων στους 
οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

οφείλουν δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη του, να υπο−
βάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.

4. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα επιβάλλεται 
η εγκατάσταση µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας, η 
Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσω−
ρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας 
µέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάσταση τους. Απαραί−
τητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πι−
στοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη 
και εγκατάσταση των λοιπών διαλαµβανοµένων στην 
εγκεκριµένη µελέτη, µέτρων και µέσων πυροπροστασί−
ας. 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 10 της 
παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστο−
ποιητικού πυροπροστασίας για κάθε εκπαιδευτήριο.

Άρθρο 13 
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.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων εκπαιδευτηρίων όπου 
έχουν υποδειχθεί µέτρα και µέσα πυροπροστασίας σύµ−
φωνα µε την υπ’ αριθµ. 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 Εγκύκλιο 
∆ιαταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν 
να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι 
και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Στους υπεύθυνους εκπαιδευτηρίων που εµπίπτουν 
στην ανωτέρω παρ. 1 , παρέχεται το δικαίωµα µε την 
υποβολή νέας µελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα, από τους όρους των άρθρων 3, 4 και 
7 της παρούσας.
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 2!*0."P)$ 
,",+*& .!"U."'-&-& 

$58>A:; U!. 

K 

$58>A:; )3=Q76; 

 
     

     

      

 

 

).+.,- !2'*!'*&,$&"$& 
 

K3/ -/;(94@.$) -6>B";% >) (.; /0’ %,&@. 16-2015 K/,3-8)-(&$7 N&9(%*. $%& %B3,9 «L=(,% $%& >=-% 

0/,30,3-(%-+%# )$0%&<)/(.,+";» -) $(+,&% 7 (>7>%(% $(&,+"; 03/ . .>),3>.;+% %+(.-.# 2&% =$<3-. 

3&$3<3>&$7# 9<)&%# )+;%& 0,&; (.; =;%,*. &-463# (3/ K,3)<,&$36 N&%(92>%(3# 71/1988 (OA' IM 32), %01 

(3;/(.;                                    

                                                                              

 

$. &,*"U."$ .!"U."'-&-&-.P%$,$&,$&-& 

 

1. A+<3# )0&4)+,.-.#-)2$%(9-(%-.#:          

              

2. G103# )0&4)+,.-.#- )2$%(9-(%-.#: 

J<1#:           I,&@>1#:    

K),&347:              

G.'.:      J&$3<3>&$1 G)(,92";3:       

?)"2,%B&$1 L7$3# (longitude):     ?)"2,%B&$1 K:9(3# (latitude):     

G.:=B";3:       G.:=B";3 I;92$.#:      

3. P<&3$(.-+% )0&4)+,.-.#-)2$%(9-(%-.#:          

4. Q1>&>3# A$0,1-"03# – R0)6@/;3#:                                           

5. I0%-43:36>);3 0,3-"0&$1 (%,&@>1# %(1>";):           

6. J>9<% 0/,30,3-(%-+%# (Q%&/F4&):             
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S. *"%*0*)"%- &2&,$&- 
 

1. I,&@>1# 3,1B"; $(&,+3/:                            (  ) 

2. F,3B3& 03/ $%(%:%>89;)& . )0&4)+,.-.-)2$%(9-(%-.:     (  ) 

F,3B3# A0&B9;)&% ((.>.) 

  

  

  

  

C/;3:&$7 -()2%->=;. )0&B9;)&%:  

 

3. IB%&,36>);3& 45,3&: 

F,3B3# K),&2,%B7 45,3/ A0&B9;)&% ((.>.) 

   

   

   

   

 C6;3:3:  

 

4. SB=:&>. )0&B9;)&%: 

F,3B3# K),&2,%B7 - N,%-(.,&1(.(% A0&B9;)&% ((.>.) C/;():)-(7# T(3>% 

     

     

     

     

C6;3:3 %(1>";:  

 

 

P. 0*)"%- !2'*!'*&,$&"$ 
 

1. A+<3# B=,3;(3# 3,2%;&->36: 

 
R:&$1 

$%(%-$)/7# 

N)+$(.# 

0/,%;(+-(%-.# 

O=,3/-% $%(%-$)/7   

G3&4303&+%   

O=,3/-% $%(%-$)/7 -(=2.#   

A0&$9:/H. -(=2.#   

N90)<3   

2. A0&$%:6H)&#: 

 A0&$9:/H. <%0=<";:            
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 A0&$9:/H. 3,3B7#:            

G3&4303&+% :             

 

3. I,&@>1# )*1<"; $&;<6;3/:         (  ) 

 

4. K),&2,%B7 )*1<"; $&;<6;3/: 

R03:32&->1# %0%&(36>);"; )*1<"; $&;<6;3/:         

                                                                      

5. I01-(%-. >)(%*6 ():&$5; )*1<";:           

6. K),&2,%B7 3<)6-)"; <&%B/27#: 

F,3B3# - 

A0+0)<3 & 

F<)/-. 

J,&E1;(&)# 3<)6-)&# '%(%$1,/B)# 3<)6-)&# 

O3,9 U/,5; 
N)+$(.# 

K/,/-.# K:9(3# K:9(3# 
V%@>+<)# 

WH3# K:9(3# 

       

       

       

       

 

R03:32&->1# %0%&(36>);"; 0%,345; 3<)6-)"; <&%B/27#:       

                                                        

7. L7$3# >=2&-(.# %0,3-(9()/(.# 1<)/-.# <&%B/27# (>=(,%):                  (  ) 

 

8. L7$3# >=2&-(3/ %0,3-(9()/(3/ %<&)*1<3/ (>=(,%):                      (  ) 

 

9. O"(&->1# %-B%:)+%# – C7>%;-. 3<)6-)"; <&%B/27#: 

9.1.O"(&->1# I-B%:)+%# (()>94&%):                                                      (  ) 

9.2.C7>%;-. I-B%:)+%# (()>94&%):                                                    (  ) 

 

10. C4)<&%2,9>>%(% <&%B/27# (Q%&/F4&):                                                   (  ) 

 

!*3<3& J<1# K:9(3# (m) WH3# (m) O3,9 K%,%(.,7-)&# 
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0. !2'*0"$).'"&)$,*!*"-&- 
 

 !2'*0"$).'"&)$ $#$ *'*V* - .!"!.0* 

U$'$%,-'"&,"%$    

A>8%<1; 0/,3<&%>),+->%(3# ((.>.)    

L=2&-(3 )>8%<1; 0/,3<&%>),+->%(3# 

((.>.) 

   

N)+$(.# 0/,%;(+-(%-.# 0),&8:.>9(";    

N)+$(.# 0/,%;(+-(%-.# @/,5;    

A2$%(9-(%-. %/(1>%(3/ -/-(7>%(3# 

$%(%&3;&->36 6<%(3# (Q%&/F4&) 

   

 

.. .!"%"#02#*" U1'*" 
 

D/D U1'*& 
03R976; 

!?5DG7R@7D@6;  

1. R03-(%@>1# NAD (Q%&/F4&):     (  )  

 

 L=-.# G9-.# (Q%&/F4&):    (  )  

 RH.:7# G9-.# (Q%&/F4&):    (  )  

2. X)8.(3-(9-&3 (Q%&/F4&):                    (  )  

3. I03@7$. $%/-+>"; (Q%&/F4&):                                (  )  

4. T::3#:                             (  )  

 

&,. .!"%"#02#.& 2+.& 
 

1. Y,7-. /2,%),+3/ (Q%&/F4&):   ( )  I,&@>1# O&%:5;/N)*%>);7#:  ( ) 

                  K3-1(.(% ($&:9/:+(,%):  ( ) 

2. Y,7-. B/-&$36 %),+3/ (Q%&/F4&):    (      ) I,&@>1# C/-$)/5;:   ( ) 

3. I03@7$. $%/-+>"; (Q%&/F4&):    ( ) Y",.(&$1(.(% ($.>.):   ( ) 

4. Y,7-. )6B:)$("; /2,5; ),2%-(.,+3/ (Q%&/F4&):   ( ) Y",.(&$1(.(% (:+(,%): ( ) 

5. T::)# :                                                     
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W. ).,'$ %$" ).&$ !2'*!'*&,$&"$& 
 

1. P3G89B <5C=6<789B AQ75D <?5C<5C@7D@RD;: 

 F:% (% )$0%&<)/(7,&% 03/ )>0+0(3/; -(&# <&%(9*)&# (.# 0%,36-%#, /034,)36;(%& ;% :%>89;3/; (% 0%,%$9(" 

0,3:.0(&$9 >=(,% 0/,30,3-(%-+%#: 

D. I;9,(.-. 0&;%$+<"; -) )>B%;7 -.>)+% (3/ )$0%&<)/(.,+3/, >) 3<.2+)# 0,1:.H.# 0/,$%2&9# $%& (,103/# 

);=,2)&%# (3/ 0,3-"0&$36 -) 0),+0("-. =;%,*.# 0/,$%2&9#. 

O. C7>%;-. )0&$+;</;"; /:&$5; $%& 45,";. 

M. '%(9::.:. <&)/@=(.-. (3/ 45,3/ %03@7$)/-.# /:5; 03/ >03,36; ;% %;%B:)236;. 

F. I03>9$,/;-. ("; )6B:)$("; $%& $%/-(5; /:5; %01 @=-)&# 103/ 2+;)(%& 4,7-. 2/>;7# B:12%#, 

0,3$%:36;(%& -0&;@7,)# $%& 2);&$9 %01 0.2=# )$03>07# @),>1(.(%#. 

3. C/;)47# $%@%,&->1# 1:"; ("; 45,"; (3/ )$0%&<)/(.,+3/ $%& 9>)-. %03>9$,/;-. ("; /:&$5; 03/ >03,36; 

;% %;%B:)236;.  

@7. C(3/# /0%+@,&3/# 45,3/# )$0%&<)/(.,+"; %0%&()+(%& %03H+:"-. ("; 45,"; %01 *.,9 41,(% $%& 

%03>9$,/;-. %/(5;. 

X. A0&>):7# -/;(7,.-., (%$(&$7 )0&@)5,.-. $%& =:)243# ("; .:)$(,&$5; )2$%(%-(9-)"; -6>B";% >) (3/# 

-4)(&$36# $%;3;&->36#. 

6. A0%,$7# %),&->1# (B/-&$1# 7 ()4;.(1#) ("; 45,"; %03@7$)/-.#.  

>. A0&@)5,.-., %01 /0)6@/;3 /09::.:3, 1:"; ("; 45,"; >)(9 (. <&%$307 (.#  <,%-(.,&1(.(%# $%@5# $%& 

$%(9 (&# ),29-&>)# 5,)# 2&% )0&-7>%;-. $%& )*9:)&H. (/41; /B&-(%>=;"; 0,3Z03@=-)"; )$<7:"-.# 

0/,$%2&9#.  

8. U=-. )$(1# :)&(3/,2+%# )2$%(%-(9-)"; $%(9 (&# >. ),29-&>)# .>=,)# $%& 5,)#, )$(1# %01 )$)+;)# ("; 303+"; 

. :)&(3/,2+% )+;%& %0%,%+(.(.. 

8D. C) <)*%>);=# /2,5; $%/-+>"; )0&89::)(%& :)$9;. %-B%:)+%# -/2$=;(,"-.# (/41; <&%,,35; $%/-+>";, 

)0%,$36# 4",.(&$1(.(%#. 

8O. X7H. $9@) 9::3/ $%(9 0),+0("-. >=(,3/ 03/ %038:=0)& -(.; %03B/27 %&(+"; $%& (. >)+"-. (3/ $&;<6;3/ 

%01 0/,$%2&9.  

03G 3<875Q<37D8: 

D. D (303@=(.-. -) <&%<,1>3/#, $:+>%$)#, 3<)6-)&# <&%B/27# $%& )*1<3/# $&;<6;3/ 4",&->9("; >3;+>"; 7 

0,1-$%&,";, /:&$5; $%& 2);&$9 $9@) %;(&$)&>=;3/ (3 303+3 >03,)+ ;% >)&5-)& (3 0:9(3# %/(5; 7 ;% )>03<+-)& 

(.; ):)6@),. $/$:3B3,+% ("; );3+$"; -) 0),+0("-. $&;<6;3/. 

O. D <&%$1->.-. $%& )0=;</-. ("; <%0=<";, ("; (3+4"; $%& ("; 3,1B";, -) 45,3/# 3& 303+3& 

4,.-&>303&36;(%& %01 (3/# );3+$3/#, >) /:&$9 (%4)+%# )0&B%;)&%$7# )*90:"-.# B:12%#.  

M. G3 $90;&->% $%& . 4,7-. 2/>;7# B:12%#, $%@5# $%& . );%01@)-. )6B:)$("; /:&$5; -) )0&$+;</;3/# 45,3/#. 

F. D (303@=(.-. )0+ ("; @/,5; 7 0:.-+3; %/(5;, $%@,)0(5; 7 9::"; %;(&$)&>=;"; (% 303+% <6;%(%& ;% 

0%,%0:%;7-3/; "# 0,3# (.; 3,@7 03,)+% 2&% (.; =*3<3 $&;<6;3/. K%,9@/,%, 8&(,+;)#, $%@,=0()# $%& :3&0=# 

$%(%-$)/%-(&$=# <&%(9*)&# 03/ :12" >)2=@3/# 7 (603/ $%(%-$)/7#, );<=4)(%& ;% <5-3/; (.; );(60"-. @/,5;, 

0,=0)& ;% )0&-.>%+;3;(%& $%(9 (=(3&3 (,103 5-() ;% >.; -/24=3;(%& >) (&# )*1<3/# $&;<6;3/. 

3. D -7>%;-. %-B%:)+%# $%@5# $%& (% >=-% 0/,30,3-(%-+%#, ;% $%:60(3;(%& %01 9::% /:&$9 7 

$%(%-$)/%-(&$=# <&%(9*)&#. 

@7. D 4,7-. 8)22%:&$5;, %@/,>9("; $%& 0/,3()4;.>9("; -) -()2%->=;3/# 45,3/# )$0%&<)/(.,+";. D 4,7-. 

%/(5; -) /0%+@,&3/# 45,3/# 2+;)(%& >) (.; )0&B6:%*. (.# &-463/-%# ;3>3@)-+%#. 

2. .8F89B <5C=6<789B AQ75D <?5C<5C@7D@RD; 

(D) I/(1>%(3 -6-(.>% 0/,%;+4;)/-.# (Q%&/F4&):      (  ) 

Y5,3/# 03/ $%:60()&:            

(O) I/(1>%(3 -6-(.>% %;+4;)/-.# )$,.$(&$5; >&2>9("; (Q%&/F4&):   (  ) 

(M) I0:1# %;&4;)/(7# )$,.$(&$5; >&2>9("; (Q%&/F4&):     (  ) 
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(F) I/(1>%(. 4)&,3$+;.(. H6*. (Q%&/F4&):       (  ) 

(3) C6-(.>% 4)&,3$+;.(.# %;%22):+%# 0/,$%2&9# (Q%&/F4&):    (  ) 

 

3. %D7D@7D=789B AQ75D <?5C<5C@7D@RD;: 

3.1. I/(1>%(3 -6-(.>% 0/,1-8)-.# (>) ;),1) (Q%&/F4&):     (  ) 

    R2,36 (603/ (Q%&/F4&):     (  ) 

G603# $%(%&3;&->36: [.,36 (603/ (Q%&/F4&):     (  ) 

    T::3/ (603/ (Q%&/F4&):     (  ) 

Y5,3& 03/ $%:60()&:            

3.2. L1;&>3 /<,3<3(&$1 0/,3-8)-(&$1 <+$(/3 (Q%&/F4&):     (  ) 

'%(.23,+% (P/PP/PPP):         (  ) 

I,&@>1# 0/,/$5; B":&5;:                          (  ) 

C(%@>3+ 0/,3-8)-(&$5; ),2%:)+"; $%& >=-"; (Q%&/F4&)    (  ) 

N+$(/3 K1:.# (Q%&/F4&):     (  ) 

3.3. K.27 6<%(3#:  

I;(:.(&$1 C/2$,1(.>% (Q%&/F4&):    (  ) 

3.4. A;%::%$(&$1 -6-(.>% 0/,1-8)-.# (Q%&/F4&):                                                  (  ) 

G603# $%(%-8)-(&$36 /:&$36:           

Y5,3& 03/ $%:60()&:            

3.5. I0:1 /<,3<3(&$1 0/,3-8)-(&$1 <+$(/3 (Q%&/F4&):     (  ) 

I,&@>1# 0/,/$5; ),>%,+";:                                         (  ) 

3.6. C6-(.>% (30&$7# $%(9-8)-.# (Q%&/F4&):                                                 (              ) 

I0%2"2&$1 -6-(.>% 3->5; – $%0;5; (Q%&/F4&):     (  ) 

L%2)&,&$9 :+0. – =:%&% (Q%&/F4&):       (  )  

K3-1(.(% :&05; – ):%+"; (:+(,%):       (  ) 

 

4. !?5C@O3@7K53;: 

%/% 
A+<3# 

0/,3-8)-(7,%/>=-3 

'%(%-8)-(&$7 

&$%;1(.(% 

J;3>%-(&$7 

>9E% ($&:9) 
K3-1(.(% 

Y5,3# 

(303@=(.-.# 

1 
[.,9# -$1;.#  

B3,.(1# 
    

2 
[.,9# -$1;.#  

3,3B7# 
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3 

N&3*)&<+3/ (3/ 

9;@,%$%  

B3,.(1# 

    

4 
K/,3-8)-(7,%# 89-.#  

;),36 
    

5 

K/,3-8)-(7,%# 

$%(.23,+%# 0/,$%2&5; 

F  

    

6      

   
&HGC=C 

<?5C@O3@7K54G 
  

 

-. ,.U#"%.& !.'"P'$V.& )*#")1# &2&,-)$,1# 

(-6>B";% >) (.; /0M %,&@>. 15/2014 K/,3-8)-(&$7 N&9(%*.) 

 

KI\I\GDLI IM: 0.4. L1;&>3 K/,3-8)-(&$1 R<,3<3(&$1 <+$(/3 

KI\I\GDLI VM: 0.4. I/(1>%(3 -6-(.>% 0/,%;+4;)/-.# 

              

(. *'P$#1&- %$" .%!$"0.2&- !'*&1!"%*2 

(-6>B";% >) (.; /0M %,&@>. 14/2014 K/,3-8)-(&$7 N&9(%*.) 

KI\I\GDLI ?M: K+;%$%# C6;@)-.# J>9<%# K/,30,3-(%-+%# (I,4.21# – R0%,4.21# – L=:.) 

              

 

". $!*%+"&."& 

             

             

              

  * &2#,$/$& 

  -A35CA6GRD:     

   

   

  2<CM5DNK / &N5DMRFD 

. P % ' " # . , $ "   

-A35CA6GRD:       

* 08C8967K; 76; !.2.   
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!$'$',-)$ 

(@?G6AAQGC @7C 2<:F38MAD A3=Q76; <?5C<5C@7D@RD;) 

 

*0-P".& &2)!+-'1&-& 2!*0."P)$,*& 

.#,2!*2 ).+.,-& !2'*!'*&,$&"$& 

.%!$"0.2,-'"*2 

 

I;%2,9B)(%& 3 (+(:3# 7 . )0";/>+% 

(.# )0&4)+,.-.#-)2$%(9-(%-.#. 

I;%2,9B)(%& 3 %,&@>1# YKA 7 

3 %,&@>1# >):=(.# 

(-/>0:.,5;)(%& %01 (.; K/,3-8)-(&$7 /0.,)-+%). 

 

).+.,- !2'*!'*&,$&"$& 

 

I;%2,9B3;(%& (% 0:7,. -(3&4)+% (3/ -/;(9*%;(% (. >):=(. %,>1<&3/ ()4;&$36 )0&-(7>3;% (10"# 

3;3>%()05;/>3, -(3&4)+% <&)6@/;-.#, )&<&$1(.(%, %,&@>1# (%/(1(.(%#, %,&@>1# GAA, IOL, (.:=B";% 

)0&$3&;";+%#) 

 

$. &,*"U."$ .!"U."'-&-&- .P%$,$&,$&-& 

 

1.  I;%2,9B)(%& . <,%-(.,&1(.(% (.# )0&4)+,.-.#-)2$%(9-(%-.#. 

2.  I;%2,9B)(%& . 0:7,.# <&)6@/;-., 2)"2,%B&$9 <)<3>=;%, (.:=B";% )0&$3&;";+%# (.# )0&4)+,.-.#-  

)2$%(9-(%-.#. 

3.  I;%2,9B)(%& 3 &<&3$(7(.#. 

4.  I;%2,9B)(%& 3 ;1>&>3# )$0,1-"03# - R0)6@/;3#. 

5.  I;%2,9B)(%& 3 %,&@>1# (3/ %0%-43:36>);3/ 0,3-"0&$36. 

6. I;%2,9B)(%& . /034,="-. -/2$,1(.-.# 7 >. 3>9<%# 0/,30,3-(%-+%#, -6>B";% >) (.; 14/2014 

K/,3-8)-(&$7 N&9(%*.. 

 

 S. *"%*0*)"%- &2&,$&- 

 

1.  I;%2,9B)(%& 3 %,&@>1# 3,1B"; (3/ $(&,+3/. 

2.  I;%2,9B3;(%& 3& 1,3B3& 7 )0+0)<% $%& . %;(+-(3&4. )0&B9;)&% -) ()(,%2";&$9 >=(,% 03/ 

$%(%:%>89;)& . )0&4)+,.-.- )2$%(9-(%-. (0.4. /012)&3, &-12)&3 $%& IM 1,3B3#), $%@5# $%& . -/;3:&$7 

-()2%->=;. )0&B9;)&% -) ()(,%2";&$9 >=(,%. 

3.  I;%2,9B3;(%& 3& %B%&,36>);3& 45,3& %;9 1,3B3 7 )0+0)<3 $%& . %;(+-(3&4. )0&B9;)&% -) 

()(,%2";&$9 >=(,%. 

4.  I;%2,9B)(%& . "B=:&>. )0&B9;)&% %;9 1,3B3 7 )0+0)<3, . 303+% 0,3$60()& %01 (.; -/;3:&$7 

-()2%->=;. )0&B9;)&% %B%&,5;(%# (3/# 83.@.(&$36# 45,3/#. A0&0:=3; %;%2,9B3;(%& (% 9(3>% (.# 

%+@3/-%# (@)",.(&$1# 0:.@/->1#), (% 303+% /03:32+E3;(%& %01 (.; <&%+,)-. (.# "B=:&>.# )0&B9;)&%# >) 

(3; -/;():)-(7 /03:32&->36 (36 45,3/. 

 

 P. 0*)"%- !2'*!'*&,$&"$ 

 

1.  I;%2,9B3;(%& (% /:&$9 $%(%-$)/7# ("; <3>&$5; -(3&4)+"; $%& 3 %;(+-(3&43# <)+$(.# 0/,%;(+-(%-7# 

(3/#. 

2.  I;%2,9B3;(%& (/41; )0&$%:6H)&# ("; <%0=<";, (.# 3,3B7# $%& (.# (3&4303&+%#. 

3.  I;%2,9B)(%& 3 %,&@>1# ("; )*1<"; $&;<6;3/. 

4.  ?+;)(%& 0),&2,%B7 ("; )*1<"; $&;<6;3/ (10"# 0:9(3# – 6H3# - B3,9 %;3+2>%(3#) $%& /03:32&->1# 

("; %0%&(36>);"; )*1<"; $&;<6;3/. 

5.      I;%2,9B)(%& . %01-(%-. ("; 9$,"; >)(%*6 ("; <63 (2) 0:.-&=-(),"; ():&$5; )*1<";. 
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6.  ?+;)(%& 0),&2,%B7 ("; 3<)6-)"; <&%B/27# (10"# 0:9(3# 3,&E1;(&"; $%& 0:9(3# – 6H3# 8%@>+<"; 

$%(%$1,/B"; 3<)6-)"; <&%B/27#, B3,9 @/,5; $%& %;(+-(3&43& <)+$()# 0/,%;(+-(%-.# (-) :)0(9)) $%& 

/03:32&->1# ("; %0%&(36>);"; 3<)6-)"; <&%B/27#. 

7.  I;%2,9B)(%& (3 >7$3# >=2&-(.# %0,3-(9()/(.# 1<)/-.# <&%B/27# -) >=(,%. 

8.  I;%2,9B)(%& (3 >7$3# >=2&-(3/ %0,3-(9()/(3/ %<&)*1<3/ -) >=(,%. 

9.  I;%2,9B)(%& 3 %,&@>1# B"(&-(&$5; %-B%:)+%# $%& -.>9;-)"; %-B%:)+%# 03/ (303@)(36;(%& -(.; 

)0&4)+,.-.- )2$%(9-(%-.. 

10.     I;%2,9B)(%& . /034,="-. (303@=(.-.# -4)<&%2,%>>9("; <&%B/27#. 

 

 0. !2'*0"$).'"&)$,*!*"-&- 

 

         I;%2,9B3;(%& (% $%(9 0),+0("-. %0%&(36>);% 0/,3<&%>),+->%(% (.# )0&4)+,.-.#-)2$%(9-(%-.# $%& 

)&<&$1(),% (% )>8%<1; $%& >=2&-(3 )>8%<1;, 3& <)+$()# 0/,%;(+-(%-.# ("; 0),&8:.>9("; $%& ("; @/,5;, 

$%@5# $%& . )2$%(9-(%-. %/(1>%(3/ -/-(7>%(3# $%(%&3;&->36 6<%(3# (2&% :123/# 0,3-%6*.-.# 

)>8%<36). C(.; 2,%>>7 ("; 4%,%$(.,&-(&$5; -/>0:.,5;)(%& . @=-. (3/ 0/,3<&%>),+->%(3# %;9 1,3B3  

7 )0+0)<3 (0.4. IM1,3B3#, 0/,3<&%>=,&->% IM $%& VM 3,1B3/ $:0).  

 

 .. .!"%"#02#*" U1'*" 

 

1.  I;%2,9B)(%& . 60%,*. /03-(%@>36 NAD $%& 3 <)+$(.# 0/,%;(+-(%-.#. 

2.  I;%2,9B)(%& . 60%,*. 45,3/ :)8.(3-(%-+3/ $%& 3 <)+$(.# 0/,%;(+-(%-.#. 

3.  I;%2,9B)(%& . 60%,*. 45,3/ %03@7$)/-.# $%/-+>"; $%& 3 <)+$(.# 0/,%;(+-(%-.#. 

4.  I;%2,9B)(%& . 60%,*. (/41; 9::3/ )0&$+;</;3/ 45,3/ $%& 3 <)+$(.# 0/,%;(+-(%-.#. 

 

 &,.  .!"%"#02#.& 2+.& 

 

1.  I;%2,9B)(%& . 4,7-. /2,%),+3/, 3 %,&@>1# B&%:5; 7 <)*%>);5; $%& . $%(9 0),+0("-. 03-1(.(% -) 

$&:9 7 :+(,%. 

2.  I;%2,9B)(%& . 4,7-. B/-&$36 %),+3/ $%& 3 %,&@>1# -/-$)/5;. 

3.  I;%2,9B)(%& . 4,7-. %03@7$.# $%/-+>"; $%& . 4",.(&$1(.(9 (.# -) $.>.. 

4.     I;%2,9B)(%& . 60%,*. -(.; )0&4)+,.-. )6B:)$("; /2,5; ),2%-(.,+"; -) :+(,%.  

5.     I;%2,9B)(%& . 60%,*. (/41; 9::"; )6B:)$("; /:5;.  

 

 W.  ).,'$ %$" ).&$ !2'*!'*&,$&"$& 

 

1. I;%2,9B3;(%& (% 2);&$9 0,3:.0(&$9 >=(,% 03/ 0,38:=03;(%& %01 (.; ;3>3@)-+%. 

2. A&<&$9 0,3:.0(&$9 >=(,% 0/,30,3-(%-+%#: 

 (D) C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& %/(1>%(3 -6-(.>% 0/,%;+4;)/-.# $%@5# $%& (3/# 45,3/# 03/ 

$%:60()&. 

 (O) C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& %/(1>%(3 -6-(.>% %;+4;)/-.# )$,.$(&$5; >)&2>9(";. 

 (M) C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& %0:1# %;&4;)/(7# )$,.$(&$5; >)&2>9(";. 

 (F) C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& H6*. <)*%>);5;. 

 (3) C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& 4)&,3$+;.(3 -6-(.>% %;%22):+%# 0/,$%2&9#. 

3.      '%(%-(%:(&$9 >=(,% 0/,30,3-(%-+%#: 

 3.1. C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& %/(1>%(3 -6-(.>% 0/,1-8)-.# >) ;),1, 3 (603# (3/ $%@5# $%& 3& 

45,3& 03/ $%:60()&. 

 3.2. C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& >1;&>3 /<,3<3(&$1 0/,3-8)-(&$1 <+$(/3, 3 (603# (3/ ($%(.23,+%), 

3 %,&@>1# ("; 0/,3-8)-(&$5; B":&5; $%& . 60%,*. C(%@>5; 0/,3-8)-(&$5; ),2%:)+"; $%& >=-";. 

 3.3. C/>0:.,5;)(%& . 0.27 6<%(3# ("; %;"(=," -/-(.>9(";. 

         3.4. C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& );%::%$(&$1 -6-(.>% 0/,1-8)-.#, 3 (603# (3/ $%(%-8)-(&$36 

/:&$36 $%& 3& 45,3& 03/ $%:60()&. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 26639

 3.5. C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& %0:1 /<,3<3(&$1 0/,3-8)-(&$1 <+$(/3 $%@5# $%& 3 %,&@>1# ("; 

0/,3-8)-(&$5; ),>%,+";. 

 3.6.  C/>0:.,5;)(%& %; %0%&()+(%& -6-(.>% (30&$7# $%(9-8)-.#, . 60%,*. %0%2"2&$36 -/-(7>%(3# 

3->5; – $%0;5;, . 4,7-. >%2)&,&$5; ):%+"; – :&05; $%& . 03-1(.(9 (3/#. 

4.      C/>0:.,5;)(%& 3 %,&@>1# ("; 0/,3-8)-(7,";, . $%(%-8)-(&$7 &$%;1(.(%, . 3;3>%-(&$7 >9E% %;9 

(603 0/,3-8)-(7,% $%& 3 45,3# (303@=(.-7# (3/#. 

-. ,.U#"%.& !.'"P'$V.& )*#")1# &2&,-)$,1# 

I;%2,9B3;(%& 3& ()4;&$=# 0),&2,%B=# >3;+>"; -/-(.>9(";, $%@5# $%& 3& 0),&2,%B=# B3,.(5; $%& :3&05; 

>=(,"; $%& >=-"; 0/,30,3-(%-+%#, 0),&:%>8%;3>=;"; ("; -(%@>5; ),2%:)+"; $%& >=-"; )B1-3; 

)0&89::)(%& . )2$%(9-(%-. >1;&>3/ /<,3<3(&$36 0/,3-8)-(&$36 <&$(63/, -6>B";% >) (.; 15/2014 

K/,3-8)-(&$7 N&9(%*..  

(. *'P$#1&- %$" .%!$"0.2&- !'*&1!"%*2 

C) 0),+0("-. /034,="-.# -/2$,1(.-.# 3>9<%# 0/,30,3-(%-+%# )0&-/;90(3;(%& (% %;(+-(3&4% 

0%,%,(7>%(% (.# 14/2014 K/,3-8)-(&$7# N&9(%*.#. 

 

".  $!*%+"&."& 

I;%2,9B3;(%& %;%:/(&$9 (/41; E.(36>);)# %03$:+-)&# >) %&(&3:32.>=;. =$@)-. (3/ %,>1<&3/ ()4;&$36 

)0&-(7>3;%. 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2015

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023262910150024*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


