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 Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας γραφείων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

(ΑΡΙΘΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 17/2016)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της απο−
στολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 100 
του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρε−
σιών 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).

β. Των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργά−
νωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώ−
µατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστα−
σίας, 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’ αριθ. Υ6/25−09−2015 απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

η. Της υπ’ αριθµ. 7190/21−10−2015 απόφασης Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης «∆ιορισµός του Γενικού Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης» (Β΄ 755).

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

ι. 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».

ια. Της υπ’ αριθ. 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).

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

ιγ. Της υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης «Ορ−
γάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού των 
επιχειρήσεων− εγκαταστάσεων σε θέµατα πυροπρο−
στασίας» (Β΄ 2434).

ιδ. Της υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης «Προ−
διαγραφές µελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των 
φορητών, µόνιµων και λοιπών προληπτικών και κατα−
σταλτικών µέτρων και µέσων της ισχύουσας νοµοθεσίας 
πυροπροστασίας» (Β΄ 3149).

ιε. Της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
(Β΄ 529).

ιστ. Της υπ’ αριθ. 17/2016 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη καθορισµού των 

µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε υφιστάµενα 
γραφεία, προκειµένου να προσαρµοστούν αυτά στα 
σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα.

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 γραφεία και 
στους βοηθητικούς χώρους αυτών, µε σκοπό την πρόλη−
ψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών 
και ατυχηµάτων, καθώς και τη διάσωση ατόµων και υλι−
κών αγαθών που βρίσκονται µέσα σ’ αυτά ως ακολούθως:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρµογή στις 
επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για 
πνευµατικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παρο−
χή υπηρεσιών, όπως γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών ή 
επιχειρήσεων, διαιτολογικά γραφεία, φυσικοθεραπευ−
τήρια, γραφεία λογοθεραπευτών, αγροτικά ιατρεία, 
γραφεία τελετών, τράπεζες ή Κ.Ε.Π. µε µικτό εµβαδόν 
κάτω των 70 τ.µ., καθώς και φορείς ή συστεγαζόµενες 
µονάδες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, 
όπως ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία περιλαµ−
βανοµένων εκείνων που συστεγάζονται µε εργαστήρια 
αισθητικής, µονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογικές 
ή άλλες µονάδες, καθώς και διαγνωστικά εργαστήρια 
(όπως µικροβιολογικά εργαστήρια και εργαστήρια βι−
ολογικών υλικών).

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρµόζεται και στις 
ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική 
εξάρτηση µε το γραφείο και είναι της αυτής ιδιοκτησί−
ας−εκµετάλλευσης:

α. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).
β. Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως αίθουσα εκδηλώ−

σεων − διαλέξεων, γυµναστήριο και εστιατόριο).
γ. Χώροι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

λοιποί χώροι (όπως λεβητοστάσια, µετασχηµατιστές
µέσης και υψηλής τάσης, αποθήκες καυσίµων, κουζίνα).
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρµογή 

στις εξής δραστηριότητες:
α. Γραφεία που εµπίπτουν στις διατάξεις του 

Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων υγείας και κοινωνικής 

πρόνοιας που διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, όπως νο−
σοκοµεία, κέντρα υγείας, οικοτροφεία, ογκολογικές µο−
νάδες και µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης. 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. Κυλικεία. Οι εν λόγω χώροι αντιµετωπίζονται από 
άποψη πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
υπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης όπως κάθε 
φορά ισχύει.

δ. Γραφεία της αυτής ιδιοκτησίας που έχουν λει−
τουργική εξάρτηση µε την κύρια δραστηριότητα όπως 
γραφεία εκπαιδευτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού, 
εµπορικών καταστηµάτων και αποθηκών.

4. Στις περιπτώσεις γραφείων που καταλαµβάνουν 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 γραφείου 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.

• Μονώροφα, είναι τα γραφεία που η κύρια και βοη−
θητική δραστηριότητα τους αναπτύσσεται σε έναν (1) 
όροφο.

• Πολυώροφα, είναι τα γραφεία που η κύρια ή/και βο−
ηθητική δραστηριότητα τους, αναπτύσσεται σε δύο (2) 
ή περισσότερους όχι απαραίτητα διαδοχικούς ορόφους.

• Υπόγεια, είναι τα γραφεία που η κύρια ή/και βοη−
θητική δραστηριότητα τους, αναπτύσσεται σε χαµη−
λότερη 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 
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 
ή είναι λειτουργικά παραρτήµατα αυτής, όπως διάδρο−
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µοι κυκλοφορίας, κλιµακοστάσια, χώροι αποθήκευσης, 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.

• Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι που προορίζο−
νται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης γραφείων, 
καθώς και οι χώροι συνάθροισης κοινού αυτών όπως 
αναµονής και υποδοχής κοινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 3
Οδεύσεις διαφυγής − Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού
1. Ο θεωρητικός πληθυσµός των γραφείων αποτελεί το 

άθροισµα των θεωρητικών πληθυσµών των παρακάτω 
δραστηριοτήτων και υπολογίζεται ως εξής:

∆ραστηριότητες
Θεωρητικός πληθυσµός 

(συντελεστής
1 άτοµο/τ.µ.)

Χώροι γραφείων < 50 τ.µ. 9

Χώροι γραφείων > 50 τ.µ. 5

Χώροι αναµονής και 
υποδοχής κοινού

3

2. Ο θεωρητικός πληθυσµός των χώρων συνάθροισης 
κοινού, υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στις παρ. Α1, Α2 
και A3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο 
θεωρητικό πληθυσµό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
Τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας των εν λόγω χώ−
ρων θα λαµβάνονται στο σύνολο τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα.

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 γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται 
σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα, ο όροφος ή το 
επίπεδο µε το µεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσµό καθο−
ρίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.

γ. Σε γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται 
σε τρείς (3) έως και πέντε (5) ορόφους ή επίπεδα, το 
άθροισµα των παροχών των δύο (2) µε το µεγαλύτερο 
θεωρητικό πληθυσµό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το 
πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.

δ. Σε γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσε−
ται 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 εί−
ναι πυροπροστατευµένες µε αυτοκλειόµενες πυράντοχες 

πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο µε το µεγαλύτερο θεω−
ρητικό 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 εσωτερικής θύρας χώρων 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
Ο αριθµός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου 

στο επίπεδο εκκένωσης γραφείων δίνεται στον Πίνα−
κα 1 και είναι σύµφωνα µε το θεωρητικό πληθυσµό, ο 
οποίος υπολογίζεται από το άθροισµα του θεωρητικού 
πληθυσµού όλων των ορόφων ή επιπέδων.

3.1.2. Πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής
α. Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/

και των τελικών εξόδων κινδύνου γραφείων που ανα−
πτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον 
Πίνακα 1.

β. Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου γρα−
φείων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους 
ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπροστατευµέ−
νες οδεύσεις διαφυγής µε αυτοκλειόµενες πυράντοχες 
πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύµφωνα µε το 
θεωρητικό πληθυσµό κάθε ορόφου ή επιπέδου. Στην 
περίπτωση αυτή ο αριθµός και το πλάτος των τελικών 
εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης δίνεται στον 
Πίνακα 1 και είναι σύµφωνα µε το θεωρητικό του πλη−
θυσµό, ο οποίος 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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θεωρητικός 
πληθυσµός 

(άτοµα)

Αριθµός εξόδων 
κινδύνου

Πλάτος εξόδων 
κινδύνου (µ.)

Έως 50 1* 0,90

51−150 2 0,90

151−300 2 1,40 και 0,90

301−500 2 1,40

501−750 3 1,60

751 −1000 4 1,80

* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης 
επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά−
χιστου πλάτους 0,90 µ.

Για πληθυσµό µεγαλύτερο των 1000 ατόµων προστί−
θεται µία (1) έξοδος πλάτους 1,80 µ. ανά 300 άτοµα ή 
κλάσµα αυτών.

4. Όρια µήκους πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης 
διαφυγής και αδιεξόδων

α. Η µέγιστη απόσταση της πραγµατικής απροστάτευ−
της όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης 
του γραφείου έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου 
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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. Το µέγιστο µήκος απροστάτευτων αδιέξοδων τµηµάτων διαδρόµου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 µ. (Σχήµα 1).

1  

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 όπως χώροι υγιεινής, αποθήκευσης 

και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
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 άνοιγµα 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 (Σχήµα 2).
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γ. Το ελάχιστο πλάτος (πάτηµα) και ύψος (ρίχτυ) των βαθµίδων των κλιµάκων που χρησιµοποιούνται ως οδεύσεις 
διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,24 µ. και 0,13 έως 0,20 µ. αντίστοιχα (Σχήµα 3). Κατ' εξαίρεση 
απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή 
επίπεδα υπέρ του ισογείου και ο θεωρητικός πληθυσµός κάθε ορόφου ή επιπέδου δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτοµα.

3 

 

δ. Οι κυλιόµενες κλίµακες δεν γίνονται αποδεκτές ως οδεύσεις διαφυγής.
ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να µην περιλαµβάνουν καυστά υλικά.
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 καυστα υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο µε 
δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον καθορισµένο στον Πίνακα 2. Η πυραντίσταση 
των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιµακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 µ. (Σχήµα 4).

 -  
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1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις
Τα περιβλήµατα των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης του−

λάχιστον ίσο µε τον καθορισµένο στον Πίνακα 2.
1.3.3. Ανοίγµατα πυροπροστατευµένων οδεύσεων
Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής των 

ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόµενες πυράντοχες πόρτες µε δείκτη πυραντίστασης 
που µπορεί να υπολείπεται µέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 2.

2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής− πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου των γραφείων, πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση 

της διαφυγής. Από την εν λόγω απαίτηση απαλλάσσονται θύρες γραφείων µε συνολικό θεωρητικό πληθυσµό µέχρι 
50 άτοµα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγµατος τους (Σχήµα 5).
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2.2. Θύρες περιορισµού πορείας−ελέγχου
α. Οι αυτόµατες µηχανοκίνητες θύρες µε αισθητήρες κίνησης που χρησιµοποιούνται στα γραφεία ως έξοδοι 

κινδύνου, γίνονται αποδεκτές µόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόµενο πλάτος κατά το πλήρες άνοιγµα τους και 
σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, παραµένουν ανοιχτές.

β. Οι θύρες ασφαλείας µε ειδικούς µηχανισµούς χρονοκαθυστέρησης και οι διατάξεις ελέγχου ατόµων (όπως 
µε µαγνητικές κάρτες και πληκτρολόγια απασφαλίσεως) επιτρέπεται να τοποθετούνται στις εναλλακτικές−
δεύτερες οδεύσεις διαφυγής ή/και να χρησιµοποιούνται ως δεύτερες έξοδοι κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι 
απελευθερώνονται αυτόµατα µε την ενεργοποίηση του αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης στις περιπτώσεις 
που αυτό επιβάλλεται ή χειροκίνητα µε ειδικό κοµβίο απελευθέρωσης που εγκαθίσταται πλησίον των θυρών. 
Επιπροσθέτως, οι θύρες ασφαλείας µε ειδικούς µηχανισµούς χρονοκαθυστέρησης πρέπει να απελευθερώνονται 
αυτόµατα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.

γ. Οι περιστρεφόµενες θύρες γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών και οι περιστροφικοί φραγµοί επιτρέπεται να 
τοποθετούνται στις εναλλακτικές − δεύτερες οδεύσεις διαφυγής ή/και να χρησιµοποιούνται ως δεύτερες έξοδοι 
κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να απελευθερώνονται αυτόµατα.

2.3. Εξοπλισµός
α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει γενικά µε προφανή και εύ−

κολο τρόπο.
β. Σύρτες ή παρόµοια µέσα ασφαλίσεως δεν γίνονται αποδεκτά.

Άρθρο 4
∆ιαµερισµατοποίηση − ∆είκτες πυραντίστασης

1. Τα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιούνται ως γραφεία, πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και 
να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαµερίσµατα.

2. Τα φέροντα δοµικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήµατος των πυροδιαµερισµάτων, καθώς και τα περι−
βλήµατα πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του 
Πίνακα 2. Απαλλάσσονται από την απαίτηση πυραντίστασης, οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής σε µονώροφα ή 
διώροφα γραφεία µε θεωρητικό πληθυσµό µέχρι 50 άτοµα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά)

Ανάπτυξη κύριας και βοηθητικής δραστηριότητας 
γραφείου

Όροφοι και Υπόγειο

Μέχρι 4 ορόφους 60

Πάνω από 4 ορόφους 90

3. Το µέγιστο εµβαδόν πυροδιαµερίσµατος δίνεται στον Πίνακα 3.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 5345

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (τ.µ.)

Ανάπτυξη κύριας και
βοηθητικής δραστηριότητας

γραφείου

Ισόγειο και 
όροφοι

Υπόγειο

Συντελεστής προσαύξησης 
λόγω εγκατάστασης αυτόµατου 

συστήµατος καταιονισµού 
ύδατος*

Μέχρι 2 ορόφους 2.500 1.500 2

Πάνω από 2 ορόφους 1.500 750 2

*Σε χώρους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικο µέσο (όπως διαγνωστικά εργαστήρια, χώροι 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων) δύναται να εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης άλλου κα−
τασβεστικού υλικού.

4. Επικίνδυνοι χώροι (όπως λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίµων, µετασχηµατιστές µέσης και υψηλής τάσης, 
θάλαµοι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων) πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαµερισµατα µε δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60') και να µην τοποθετούνται κάτω ή σε άµεση γειτνίαση µε τις 
τελικές εξόδους.

Άρθρο 5
Φωτισµός, σήµανση ασφαλείας και σχεδιαγράµµατα διαφυγής

1. Φωτισµός ασφαλείας
α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας των οδεύσεων 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 το γραφείο βρίσκεται σε όροφο.
γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώµατα σήµανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, 

ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.
2. Σήµανση ασφαλείας
α. 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 το 

γραφείο βρίσκεται σε όροφο.
3. Σχεδιαγράµµατα διαφυγής
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραµµάτων διαφυγής στα γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις 

(3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, καθώς και στα γραφεία µε συνολικό θεωρητικό πληθυσµό πάνω από 
διακόσια (200) άτοµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6
Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας

1. Όλα τα γραφεία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαµβάνουν τα παρακάτω 
προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας:

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία του γραφείου, 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 αναφλέγουν.
δ. Αποµάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, προκαλού−

νται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής θερµότητας.
ε. Συνεχής καθαρισµός όλων των χώρων του γραφείου και άµεση αποµάκρυνση των υλικών που µπορούν να 

αναφλέγουν.
στ. Επιµελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους 

σχετικούς κανονισµούς.
ζ. Επαρκής αερισµός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
η. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων µετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και 

κατά τις εργάσιµες ώρες για επισήµανση και εξάλειψη τυχόν υφισταµένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
θ. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των 

οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
ι. Σε δεξαµενές υγρών καυσίµων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίµων, 

επαρκούς χωρητικότητας.
ια. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κινδύνου 

από πυρκαγιά.
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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 εµπο−
δίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περί−
πτωση κινδύνου.

β. Η διακόσµηση και επένδυση των δαπέδων, των 
τοίχων και των οροφών, 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.

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 ικα−
νότητας τουλάχιστον 21A−113B−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 των ανωτέρω πυ−
ροσβεστήρων δεν θα είναι µικρότερος από δύο (2).

ε. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστή−
ρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας 
τουλάχιστον 55B−C στους χώρους ηλεκτροµηχανολο−
γικών εγκαταστάσεων όπως µετασχηµατιστών µέσης 
ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών 
(server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβη−
τοστασίων, 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 αυ−
τούς τους χώρους δεν θα είναι µικρότερος 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 

γραφεία µε θεωρητικό πληθυσµό πάνω από εκατό (100) 
άτοµα.

3. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις 

παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα γραφεία µε θεωρητικό πληθυσµό πάνω από 

200 άτοµα.
β. Στα γραφεία µε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους−

επίπεδα, κύριας χρήσης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3α και 3β της παρούσας 

παρ., το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης καλύπτει 
τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του γρα−
φείου.

γ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4.
4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο−απλό 

υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
4.1 Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλ−

λεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα γραφεία µε τέσσερις (4) ή περισσότερους 

ορόφους−επίπεδα κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης και 
συνολικό εµβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.µ..

β. Στα γραφεία µε συνολικό εµβαδόν τουλάχιστον 
5.000 τ.µ. ανεξαρτήτως αριθµού ορόφων−επιπέδων.

4.2 Γραφεία που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση 
µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρε−
ούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυρο−
σβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερµάριο).

Εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση µονώρο−
φα γραφεία µε θεωρητικό πληθυσµό µέχρι είκοσι (20) 
άτοµα.

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

σµού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε αµιγή γραφεία ύψους άνω των 23 µ..
β. Σε υπόγειους χώρους γραφείων µε θεωρητικό πλη−

θυσµό πάνω από 150 άτοµα. Το αυτόµατο σύστηµα πυ−
ρόσβεσης 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 υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

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 νο−
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µοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 
15/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9
Οργάνωση − Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού 
των γραφείων σε θέµατα πυροπροστασίας και ο εφο−
διασµός αυτών µε βοηθητικά εργαλεία και µέσα, καθο−
ρίζονται στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 10
Μελέτη πυροπροστασίας−Αποκλίσεις 

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

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

β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται γραφεία 
για τα οποία:

i) δεν επιβάλλονται από την παρούσα µόνιµα συστήµα−
τα πυροπροστασίας, εκτός από το χειροκίνητο σύστηµα 
συναγερµού και το σύστηµα τοπικής κατάσβεσης.

ii) επιβάλλονται µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας 
από την Α/Βάθµια ή Β/Βάθµια Επιτροπή Αποκλίσεων.

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

i. Οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευτές των ανωτέρω γραφεί−
ων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική 
Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων 
που καταλαµβάνει η επιχείρηση−εγκατάσταση, όπου 
µεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόµνηµα, θα 
αναγράφονται και απεικονίζονται ο θεωρητικός πληθυ−
σµός, τα πλάτη εξόδων, τα µήκη απροστάτευτης όδευ−
σης διαφυγής και αδιεξόδων, τα πυροδιαµερίσµατα, ο 
δείκτης πυραντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι 
αποθήκευσης ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυ−
σίµων, αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, τα µέτρα και 
µέσα πυροπροστασίας και οι χώροι συνάθροισης κοινού.

ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση 
χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού ή/και συστήµα−
τος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται µόνιµα συστή−
µατα πυροπροστασίας από την Α/Βάθµια ή Β/Βάθµια 
Επιτροπή Αποκλίσεων, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται 
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 γραφείων 
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. Γραφεία που λειτουργούν σε κτίρια ή τµήµατα κτι−

ρίων µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής 
άδειας πριν τις 17−02−1989, και µετά από αιτιολογηµένη 
έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα είναι αδύνα−
τη 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 περιπτώσεις προ−
σαύξησης εµβαδού πυροδιαµερίσµατος του Πίνακα 3 
της παρ.3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται 
να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρµογή των όρων 
δοµικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση 
τριµελούς Επιτροπής αποτελούµενης από βαθµοφόρους 
παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
στην οποία συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωµατι−
κός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται 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 ένσταση 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 δύο 
(2) ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότη−
τα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναµίας 
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 Πυρο−
σβεστικού Σώµατος. Στην περίπτωση αυτή η ∆ευτερο−
βάθµια 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) ∆ι−
πλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του 
∆ηµοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία 
που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπερι−
φερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται 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 γραφείων που εµπίπτουν στις δια−
τάξεις 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.
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2. Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

3. Οι ιδιοκτήτες−εκµεταλλευτές γραφείων στους 
οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστα−
σίας οφείλουν δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη του, να 
υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωση του.

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

5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εγκατάσταση 
µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική 
Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστο−
ποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας µέχρι 
έξι (6) µηνών για την εγκατάσταση τους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστο−
ποιητικού 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.

6. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 10 της 
παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστο−
ποιητικού πυροπροστασίας για κάθε γραφείο.

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 γραφείων όπου έχουν 
υποδειχθεί µέτρα και µέσα πυροπροστασίας σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθµ. 7600/700 Φ.51/1/6−7−1960 Εγκύκλιο ∆ι−
αταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν 
να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι 
και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων − εγκαταστά−
σεων µε χρήση γραφείων που εµπίπτουν στην ανωτέρω 
παρ. 1, παρέχεται το δικαίωµα µε την υποβολή νέας µε−
λέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύµφωνα µε τα ισχύοντα, 
από τους όρους των άρθρων 3,4 και 7 της παρούσας.
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Άρθρο 15
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ∆ιάταξης αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Eφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2016

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*02003881902160024*

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


