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ΥΔΣ: α.- 21881 Φ.701.2/18-7-1994 Γηαηαγή A.Π.. 

             β.- Π.Γ. 71/1988 “Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ” (ΦΔΚ Α’ 32)  

1.- Με ηελ παξνχζα Γηαηαγή καο επηδηψθεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εξκελεπηηθψλ - 

δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ πνπ εθδφζεθαλ θαηά ην παξειζφλ ζε κηα εληαία θαη ζε αληηθαηάζηαζε 

ηεο παξαπάλσ (α) ζρεηηθήο, γηα ηελ επρεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο επί νξζήο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88  φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη ζήκεξα. Δπίζεο δίλνληαη 

δηεπθξηλίζεηο ζε δηαηάμεηο ζπλαθψλ λνκνζεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88 θαζψο θαη θαηεπζχλζεηο ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Γηαηάγκαηνο. 

΄Οια ηα θηίξηα, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο ηνπο, δηαθξίλνληαη απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζε 

πθηζηάκελα  θαη  λέα. 

  Οξηαθφ ζεκείν γηα ηελ δηάθξηζή ηνπο απηή, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 

71/1988 ΄΄Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ΄΄ 

  Χο Τθηζηάκελα θηίξηα ζεσξνχληαη εθείλα φπνπ ε ππνβνιή αίηεζεο γηά έθδνζε νηθνδνκηθήο  

άδεηαο έγηλε πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο, ελψ 

σο λέα ζεσξνχληαη εθείλα ηα θηίξηα πνπ ε αίηεζε γηά έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνβιήζεθε 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 

Γηα φιεο ηηο ρξήζεηο θηηξίσλ, πιελ απηήο ησλ Ξελνδνρείσλ, ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 71/88 

θαζνξίζζεθε λα είλαη δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο, δειαδή ηελ 17-2-1989, γηα δε ηα λέα θαη πθηζηάκελα Ξελνδνρεία νξίζζεθε έλα (1) 

κήλα κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ, δειαδή ηελ 17-3-1988. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έλα θηίξην είλαη λέν ή πθηζηάκελν γηα λα εθαξκνζζεί ε 

αληίζηνηρε λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ θηηξίνπ ή ελαιιαθηηθά νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηνηρείν (π.ρ. βεβαίσζε 

Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, άδεηα Δ.Ο.Σ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ινγαξηαζκφ Γ.Δ.Ζ. θ.ι.π.) πνπ λα 

απνδεηθλχεη αλ ην θηίξην είλαη πθηζηάκελν ή λέν.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

 

2.   Γεληθέο Γηαηάμεηο 

2.1 Οξηζκνί 

 

2.1.1 Δμνδνο θηλδύλνπ είλαη ην ππξάληνρν θνχθσκα εηζφδνπ απφ απξνζηάηεπηε φδεπζε ζε 

ππξνπξνζηαηεπφκελε φδεπζε δηαθπγήο ή ην άλνηγκα (κε ή ρσξίο θνχθσκα) πνπ νδεγεί 

θαηεπζείαλ είηε ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ είηε ζε αθάιππην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ, ν 

νπνίνο έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηαθπγή ησλ αηφκσλ. 

 

2.1.2 Σειηθή έμνδνο είλαη ε θαηάιεμε κηαο ππξνπξνζηαηεπφκελεο ζπλήζσο φδεπζεο δηαθπγήο 

πνπ νδεγεί  είηε  ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ είηε ζε αζθαιή απφ θαπλφ θαη θσηηά 

αθάιππην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ, ν νπνίνο έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ 

νηθηζκνχ. 

 

2.1.3  Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ ε έμνδνο 

θηλδχλνπ κπνξεί εθφζνλ νδεγεί ζε ππξνπξνζηαηεπφκελε φδεπζε δηαθπγήο (ΗΗ ζηάδην φδεπζεο 

δηαθπγήο) λα ηαπηίδεηαη κε ηελ ζχξα εμφδνπ ελφο δηακεξίζκαηνο ή άιινπ ρψξνπ. 

 

2.1.4  ε θηίξηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 6 νξφθνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνγείνπ ή  

PILOTIS) ε παξνρή ηεο θαηαθφξπθεο φδεπζεο δηαθπγήο (θιηκαθνζηάζην) ζε νπνηνδήπνηε 

επίπεδν ηνπ θηηξίνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ παξνρψλ δχν δηαδνρηθψλ νξφθσλ κε εμαίξεζε 

ηκήκα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ ηειεπηαίν φξνθν κε ηνλ πξνηειεπηαίν. Ζ παξνρή 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ 

νξφθνπ. Σν απαηηνχκελν πιάηνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο δελ πξέπεη λα κεηψλεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε θαηά ηελ πνξεία πξνο ηελ ηειηθή έμνδν. Ζ παξνρή ηεο θαηαθφξπθεο φδεπζεο, 

ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ δχν δηαδνρηθψλ νξφθσλ κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Γελ επηηξέπεηαη λα 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ νδεχζεσλ ζηνπο ππνθείκελνπο νξφθνπο. 

 

2.1.5  Σν απαηηνχκελν πιάηνο φδεπζεο δηαθπγήο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, εθθξάδεηαη ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο ή σο αθέξαην πνιιαπιάζην ηεο κνλάδαο πιάηνπο απμεκέλν θαηά κηζή κνλάδα 

πιάηνπο θαη φρη ζε θιάζκαηα. εκεηψλεηαη φκσο φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιάηνπο ηεο 

ηειηθήο εμφδνπ κπνξεί ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα, βάζεη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

θάζε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, λα πξνθχπηνπλ πιάηε εθθξαδφκελα ζε νπνηνδήπνηε κε αθέξαην 

πνιιαπιάζην ηεο κνλάδαο πιάηνπο. Ζ ζηξνγγχιεπζε ζε αθέξαην πνιιαπιάζην ηεο κνλάδαο 

πιάηνπο ή αθέξαην πνιιαπιάζην ηεο απμεκέλν θαηά κηζή κνλάδα, γίλεηαη κφλν γηα ηελ ηειηθή 

ηηκή ηνπ πιάηνπο ηεο ηειηθήο εμφδνπ θαη φρη θαηά ηα ελδηάκεζα ζηάδηα.   

 

2.1.6 Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1. ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 71/88 θαζψο θαη νη εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ππνρξέσζε δχν ελαιιαθηηθψλ εμφδσλ ησλ νπνίσλ νη νδεχζεηο 

δηαθπγήο απφ ηπρφλ ζεκείν ηνπ ρψξνπ ή νξφθνπ πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ γσλία κεγαιχηεξε ησλ 

45
ν
, αλαθέξνληαη ζε εληαίνπο ρψξνπο ρσξίο ρσξίζκαηα. 
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2.1.7 Ππξνδηακέξηζκα. Ο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηκήκαηνο θηηξίνπ απφ ην 

ππφινηπν θηίξην θαη απφ γεηηνληθά ζε επαθή κε απηφ θηίξηα, θαζψο θαη ζην δηαρσξηζκφ 

νιφθιεξνπ θηηξίνπ (φηαλ δελ ππνδηαηξείηαη ζε επί κέξνπο  ππξνδηακεξίζκαηα) απφ γεηηνληθά ζε 

επαθή κε απηφ θηίξηα. Ο πξνζδηνξηζκέλνο θαηά πεξίπησζε δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηάηαμε απηή δελ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ηα 

θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ πξνο θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθηζκνχ ή πξνο αθάιππηνπο ρψξνπο ηνπ 

νηθνπέδνπ, νχηε ην δάπεδν πνπ ζπλνξεχεη κε ην έδαθνο, κε ηελ επηθχιαμε βέβαηα ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 71/1988.     

 

2.2  Σαμηλόκεζε θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο. 

2.2.1 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ην θηίξην (π.ρ. θηίξην θαηνηθίαο 

ακηγέο) ή ζε έλα ηκήκα ηνπ (π.ρ. ηξεηο φξνθνη γξαθείσλ θαη ηξεηο φξνθνη θαηαζηεκάησλ) ή 

αθνξά ηελ θχξηα ρξήζε ηνπ (π.ρ. μελνδνρείν θαη 2 ππφγεηνη φξνθνη γθαξάδ).  

 

2.2.2 Γεληθά φηαλ έλα θηίξην έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο ε θάζε ρξήζε ηνπ εμεηάδεηαη 

ρσξηζηά. 

 

2.2.3 Δλα θηίξην ζεσξείηαη φηη έρεη κία ρξήζε (απηή πνπ θπξηαξρεί) φηαλ ηπρφλ επί κέξνπο 

ρξήζεηο είλαη ππνβνεζεηηθέο ηεο θχξηαο ρξήζεο θαη είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην 

θηίξην γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ ιεηηνπξγηθνχ νξγαληζκνχ. Σπρφλ δεπηεξεχνπζα ρξήζε 

πνπ ζπλππάξρεη ζην θηίξην πξέπεη λα εμεηάδεηαη ρσξηζηά ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 

     α) Οηαλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθία 

     β) Αλ ε δεπηεξεχνπζα ρξήζε θαηαιακβάλεη επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ 1/4 ηεο ζπλνιηθήο   

         επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη 

     γ) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο  

        επηβάιιεηαη λα εμεηάδεηαη ρσξηζηά ηκήκα θηηξίνπ κε νξηζκέλε ρξήζε αλεμάξηεηα απφ ην   

        εκβαδφλ ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, θαηαζηήκαηα θ.ι.π. 

 

2.3  Γηα ηα θηίξηα ή ηκήκαηά ηνπο ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πςεινύ βαζκνύ θηλδύλνπ 

(δειαδή φηαλ ηα πεξηερφκελα παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλαθιεμηκφηεηα, κεγάιε ηαρχηεηα 

επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηεο θιφγαο θαη έθιπζε ζεξκφηεηαο ή παξάγνπλ πνιιά ηνμηθά 

θαπζαέξηα ή έρνπλ θίλδπλν έθξεμεο ή ε κέζε ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 2.000 MJ/m2 - πεξίπνπ 100 Κg/m2 ηζνδχλακν μχινπ), εθηφο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη απηψλ ηεο θχξηαο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, έρνπλ 

εθαξκνγή θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 3.3.3 ηνπ άξζξνπ 3. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

παξαγξ. 1.2.3 εδάθην γ ηνπ άξζξνπ 1 αθνξά ηνπο  ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πςεινχ 

βαζκνχ θηλδχλνπ θαη φρη κεκνλσκέλνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο (φπσο ιεβεηνζηάζηα, καγεηξεία, 

ρψξνη θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ θ.ι.π.). 

ηνπο κεκνλσκέλνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο εθαξκφδνληαη ηα κέηξα ησλ Δηδηθψλ Γηαηάμεσλ γηα 

θάζε ρξήζε. Δπίζεο έλαο κεκνλσκέλνο επηθίλδπλνο ρψξνο κπνξεί επηπιένλ λα ζεσξεζεί θαη 

πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ αλ ζπληξέρεη κία εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνυπνζέζεσλ (π.ρ. 

απνζήθε θαπζίκσλ κε ππξνζεξκηθφ θνξηίν κεγαιχηεξν απφ 2.000 MJ/m2), νπφηε ζα 

εθαξκνζηνχλ αζξνηζηηθά φια ηα κέηξα πνπ δηαιακβάλνληαη γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο 

επηθίλδπλνπο ρψξνπο θαη ηνπο ρψξνπο πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ. 
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2.4 Υψξνο θπξίαο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ θαιείηαη ν πξννξηδφκελνο απφ ηελ θαηαζθεπή γηα 

πνιχσξε ζ’ απηφλ παξακνλή αλζξψπσλ γηα δηεκέξεπζε, ζπλαλαζηξνθή, εξγαζία, αλάπαπζε θαη 

χπλν θαζψο θαη νη ρψξνη αλακνλήο ηνπ θνηλνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο απηφο ζα έρεη ή 

ζα δχλαηαη λα απνθηήζεη ειεχζεξν εζσηεξηθφ χςνο ηνπιάρηζηνλ 2.40 κ.                                                                             

 

2.5 χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ (Γ.Ο.Κ.) εμψζηεο αλνηθηνί εληφο 

πςειψλ αηζνπζψλ ζπγθεληξψζεσο θνηλνχ γηα αλαςπρή ή εξγαζία (π.ρ. θέληξν δηαζθέδαζεο, ή 

θαηάζηεκα πψιεζεο, θηίξηα Σξαπεδψλ θαη παξφκνηνη ρψξνη) επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ 

θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν ηνπ κηζνχ ηεο έθηαζεο ηεο αίζνπζαο, ε δε θαηαζθεπή θαη δηάηαμε απηψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο κφλν σο παξαξηήκαηα ησλ ελ ιφγσ αηζνπζψλ θαη φρη ζε άιιε 

απηνηειή ρξήζε. 

Ζ πξνζπέιαζε πξνο ηνλ αλνηθηφ εμψζηε επηηξέπεηαη κφλν δηά θιίκαθνο επξηζθφκελεο 

απαξαίηεηα εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο αίζνπζαο πνπ επξίζθεηαη ν αλνηθηφο 

εμψζηεο θαη εθφζνλ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 αηφκσλ ηφηε ην πξνβιεπφκελν 

εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ δηαθπγή ηνπ θνηλνχ κε ηνλ φξν φηη ζα 

είλαη ππξαληφρνπ θαηαζθεπήο θαη ζα έρεη ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 1,10 κέηξα. 

 

2.6  Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο, νη θαηαζθεπέο πάλσ απφ ην θηίξην, ην κέγηζην χςνο ηνπ θηηξίνπ, ην 

ειάρηζην ειεχζεξν χςνο νξφθνπ θαη νη ρψξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή δφκεζεο θαζψο θαη νη ρψξνη θπξίαο ρξήζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γ.Ο.Κ. 

 

 

3. Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία 

 

3.1 Μόληκν πδξνδνηηθό ππξνζβεζηηθό δίθηπν 

 

3.1.1 Ζ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (δ) ηεο παξαγξ. 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Β’ 

ηεο 3/81 Ππξ/θήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ Β’ 20), χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Ππξ/θήο Αξρήο, αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ πξνο πξνζηαζία ρψξνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ έθξεμεο ππξθατάο εληφο απηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαηεγνξίεο κνλίκνπ πδξνδνδηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ Η θαη ΗΗΗ πξέπεη λα 

επηβάιινληαη ζπλήζσο ζε βηνκεραληθνχο-βηνηερληθνχο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ 

ζπζζσξεχεηαη κεγάιν ππξνζεξκηθφ θνξηίν θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο νξγαλσκέλεο 

νκάδαο ππξνπξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.   

    

3.1.2 Οπνπ ε πεγή χδαηνο δελ εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ θαη πίεζε γηα ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (ε) ηεο 

παξαγξ. 6 ηνπ ηδίνπ παξαξηήκαηνο, πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απνζήθε (δεμακελή) 

ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηθηχνπ επί 30 ιεπηά ηεο ψξαο ηνπιάρηζηνλ.                                                                                        

 

3.1.3 ε θακκία δηάηαμε ηνπ αλαθεξφκελνπ παξαξηήκαηνο ή ζε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ην 

ζέκα, δελ θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο χδαηνο κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ. 
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Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζαλ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κφληκνπ 

πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ζα θαζνξίδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππξ/θψλ θσιεψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην ζεξκηθφ θνξηίν, απφζηαζε απφ ηελ πιεζηέζηεξε Π.Τ., αλαπιήξσζε δεμακελήο, 

γεηηλίαζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο θ.ι.π.               

 

3.1.4 Οη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζα απνδέρνληαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο παξνρήο χδαηνο ζε 

κφληκν πδξνδνηηθφ ππξ/θφ δίθηπν ησλ θαηεγνξηψλ Η θαη ΗΗΗ, απηέο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ Δ 

Ζ1/455/15-11-1987 Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2451/86 ΦΔΚ 632 Β/26-11-

1987) θαζψο ζην Παξάξηεκα “Β” ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γηάηαμεο, δειαδή 1900 ιίηξα αλά ιεπηφ 

ηεο ψξαο γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Οπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζηήιεο, ε ειάρηζηε παξνρή λεξνχ πξέπεη λα είλαη 1200 ιίηξα αλά ιεπηφ ζηελ πξψηε ζηήιε θαη 

750 ιίηξα ην ιεπηφ ζε θάζε πξφζζεηε ζηήιε γηα ρξνληθή πεξίνδν 30 ιεπηψλ, ε δε ζπλνιηθή 

παξνρή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 7.200 ιίηξα αλά ιεπηφ. 

 

 3.1.5. Ζ ηξνθνδνζία κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ απφ αγσγφ δηθηχνπ πφιεο 

γίλεηαη απνδεθηή, ελψ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ χδαηνο 

(SPRINGLER) απαηηείηαη είηε ε χπαξμε δεμακελήο χδαηνο αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπζεί, είηε αγσγφο δηθηχνπ πφιεο πνπ 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηα δχν άθξα ηνπ κε αγσγνχο κεγάισλ δηαηνκψλ, νη νπνίνη φκσο ππνρξεσηηθά 

πξέπεη λα έρνπλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο ηξνθνδφηεζεο, ήηνη κία (1) γηά θάζε άθξν. ’ απηέο 

δε ηηο πεξηπηψζεηο ζα δεηείηε έγγξαθε βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία χδξεπζεο (π.ρ. Δ.Τ.Γ.Α.Π. 

θ.ι.π.) φηη ν αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πφιεο ηξνθνδνηείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ηξνθνδφηεζεο, κία (1) γηά θάζε άθξν. 
 

3.1.6 χκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.6.1 ηνπ Κεθ.Β΄ ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 

2451/1986, δηαθαίλεηαη φηη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθφο ζσιήλαο ζε 

ππξνπξνζηαηεπκέλε (επηρσκέλε-ππφγεηα) δηαδξνκή δηθηχνπ ζσιελψζεσλ απηνκάησλ 

ζπζηεκάησλ θαηαηνληζκνχ χδαηνο.  

    ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ, απηή λα γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

παξνπζηάδεη κεραληθέο ηδηφηεηεο-αληνρέο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη θαη επίζεο είλαη επαξθψο επηρσκέλνη θαη ππξάληνρα θαιπκκέλνη, ψζηε λα κελ 

πξνζβάιινληαη απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ ελδερνκέλσο αλαπηπρζεί ζηνλ ρψξν δηέιεπζήο ηνπο.          

    ε κφληκα πδξνδνηηθά ππξνζβεζηηθά δίθηπα εληφο θηηξίσλ, επεηδή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

θαηά ηελ νπνία εθηεζεί κία ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη ηα ζπλδεδεκέλα  κεηαιιηθά κέξε ηνπ 

δηθηχνπ ζσιελψζεσλ δηαλνκήο, ε ζεξκφηεηα ζα κεηαθεξζεί ηαρχηαηα θαη ζην ζεκείν ζχλδεζεο 

ηνπ κεηαιιηθνχ κε ην πιαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζσιήλα, κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ αζηνρία ηεο 

ζηεγαλφηεηαο ηεο ζχλδεζεο, ε ρξήζε πιαζηηθνχ ζσιήλα θξίλεηαη κή αζθαιήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

κή απνδεθηή. 

      Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο  5.4.1. ηνπ Κεθ.Α΄ 

ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2451/86 θαη 6.3 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 664/2, φπνπ  σο πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

ζσιήλσλ αλαθέξνληαη ν ράιπβαο θαη ν ρπηνζίδεξνο, ελψ επίζεο ζηνλ Κψδηθα ΝFPA 14/1990 

«Πξφηππν γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ (κε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο)» ν 

ζρεηηθφο πίλαθαο κε πξνηεηλφκελα πιηθά πεξηέρεη κφλν κεηαιιηθνχο ζσιήλεο.    
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     Άιινη ηχπνη ζσιήλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά κφλν εθφζνλ έρνπλ εμεηαζζεί θαη 

θαηαρσξεζεί  ζε θαηαιφγνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε απφ εξγαζηήξηα θαη επηζηεκνληθνχο 

θνξείο ειέγρσλ θαη επηπιένλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή.                                                                                                                                              

 

3.1.7 Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο), δελ γίλνληαη απνδεθηέο σο θχξηεο  πεγέο 

πδξνδφηεζεο ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, γηαηί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ππξνπξνζηαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ 

ππξφζβεζεο, θαζνξίδνληαη ζαθέζηαηα νη απνδεθηέο πεγέο πδξνδφηεζεο ρσξίο ζ’ απηέο λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεμακελέο θνιχκβεζεο (πηζίλεο)  θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’ “Βαζηθά ζηνηρεία πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ  

δηθηχνπ” ηεο 3/1981  Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο, 

 ζηηο παξαγξάθνπο 2.2 θαη 4.1 ηεο Σερληθήο Οδεγίαο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 

(Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.) 2451/86  

 ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Δθδνζεο 7/1981 “Μφληκα Ππξνζβεζηηθά 

πζηήκαηα” ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη 

 ζηελ παξάγξαθν 12.2.2 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛ.Ο.Σ. 664 “πζηήκαηα ππξνζβεζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε λεξφ”  

 

  Μία (1) πεγή χδαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ελφο κνλίκνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ είλαη επαξθήο, 

εάλ δχλαηαη λα ηξνθνδνηήζεη απηνκάησο απηφ, κε ηελ πνζφηεηα χδαηνο, ε νπνία απαηηείηαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαη κε ηηο πηέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε. Σνπιάρηζηνλ 

κηα απφ ηηο πεγέο χδαηνο γηα ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ δίθηπν λα είλαη ζε ζέζε λα ηξνθνδνηήζεη 

απηφ κε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο χδαηνο, κέρξη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία δεπηεξεχνπζεο πεγέο 

ηξνθνδφηεζεο. 

Δπνκέλσο νη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο) κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν σο εθεδξηθέο  

πεγέο  πδξνδφηεζεο. 

 

3.1.8. Σν κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν κηαο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη  γηα  ηηο  ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, θαζφηη απηφ πξέπεη λα είλαη απηφλνκν θαη 

αλεμάξηεην απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ππξφζβεζεο, 

νχηε ε κεηαβνιή βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο  ηεο  πίεζεο  ή ηεο παξνρήο.   

 

3.1.9 Γηα ηηο  αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ, ζρεηηθά 

κε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θχξησλ θαη εθεδξηθψλ αληιηψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζα  

εθαξκφδεηε  ηα  εμήο: 

 

   α.- ε φ,ηη αθνξά ηηο αληιίεο ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ γηα πξψηε θνξά κειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη δεηνχλ 

πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Β’ ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο, ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ παξαγξ 4.1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηεο Σερληθήο 

Οδεγίαο Σ.Δ.Δ. 2451/1986.  
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   β.- ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηρεηξήζεηο δεηνχλ αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξνπξνζηαζίαο κε 

βάζε κειέηεο πνπ είραλ εγθξηζεί θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ δηθηχσλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, σο θχξηα αληιία κία απηφλνκε εζσηεξηθήο θαχζεο, ρσξίο εθεδξηθή 

ειεθηξνθίλεηε, ηφηε εθφζνλ είλαη απηφκαηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5α ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Β’ ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο  θαη  πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξ.6α ηνπ ελ ιφγσ 

Παξαξηήκαηνο, ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ίδηεο ξπζκίζεηο. Δπίζεο νη ίδηεο ξπζκίζεηο ζα 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε κε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ ή φηαλ 

ππνβάιιεηαη λέα κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ιφγσ αιιαγήο ρξήζεο ή θαηεγνξίαο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο θαη ε επηρείξεζε θαιχπηεηαη απφ ην ππάξρνλ κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, εθφζνλ φκσο παξακέλνπλ ίδηεο νη απαηηήζεηο ζε πίεζε 

θαη παξνρή λεξνχ.     

   γ.- Απφ ηα Παξαξηήκαηα “Β” θαη “Γ” ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο, ηελ Σερληθή Οδεγία Σ.Δ.Δ. 

2451/86, ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 664 θαη ηε ινηπή βηβιηνγξαθία, δελ πξνθχπηεη ξεηή δηάηαμε πνπ λα 

ππνρξεψλεη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ λα 

βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ ρψξν. 

    Πέξα ησλ αλσηέξσ φκσο θαη κε βάζε ηελ ππξνζβεζηηθή δενληνινγία, επλφεην είλαη φηη ην 

αληιηνζηάζην πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν, ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη απφ ηα 

δηάθνξα θαηξηθά θαηλφκελα θαη άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη επηπιένλ ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα.  

 

3.1.10 ε φια ηα θηίξηα κε ζπλνιηθφ χςνο άλσ ησλ 28 κέηξσλ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 

κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ. 

3.1.11  Οπνπ απφ ηνλ Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ε παξάκεηξνο “χςνο θηηξίνπ” σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηβνιή ηεο εγθαηάζηαζεο κφληκσλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο (π.ρ. κφληκν ππξνζβεζηηθφ 

πδξνδνηηθφ δίθηπν) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ κφλν γηα ηα θηίξηα 

ακηγνχο ρξήζεο. Οηαλ φκσο ζην θηίξην ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο, εθηφο ηεο θπξίαο 

ρξήζεο, ηφηε θξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο απνηειεί ε 

πςνκεηξηθή ζηάζκε ηεο νξνθήο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ κε ηε ρξήζε πνπ απφ ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/88 πξνθχπηεη ε επηβνιή κνλίκσλ ζπζηεκάησλ σο ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο 

θηηξίνπ.  

     Γηα παξάδεηγκα, ζε θηίξην φπνπ ε ρξήζε ηνπ ηζνγείνπ είλαη “θαηαζηήκαηα” θαη νη ππέξγεηνη 

φξνθνη έρνπλ ρξήζε “θαηνηθία” ην δε ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ ππεξβαίλεη ηα 15 κέηξα ρσξίο 

λα μεπεξλά ηα 28 κέηξα, δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε κνλίκνπ ππξνζβεζηηθνχ πδξνδνηηθνχ 

δηθηχνπ. 

3.2  πζηήκαηα ζπλαγεξκνύ 

3.2.1 Απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/88 επηβάιιεηαη ζηα θηίξηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ είηε απηή γίλεηαη κε ηνπο ειεθηξηθνχο αγγειηήξεο, είηε κε ηα 

ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο λα κεηαβηβάδεηαη απηφκαηα ζηελ πιεζηέζηεξε Ππξ/θή 

Τπεξεζία. Δμππαθνχεηαη φηη ε ππνρξέσζε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ θαη νη Ππξ/θέο 

Τπεξεζίεο δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχλδεζε είλαη ηερληθά αδχλαηε, ιφγσ ειιείςεσο ππνδνκήο ηεο Ππξ/θήο 

Τπεξεζίαο, δελ πξέπεη ηνχην λα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ 

ππξνπξνζηαζίαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη φια ηα άιια κέηξα θαη κέζα ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.   
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3.3. πζηήκαηα ηνπηθήο εθαξκνγήο 

   To απηφκαην ζχζηεκα ηνπηθήο εθαξκνγήο εγθαζίζηαηαη γηα ηελ πξνζηαζία κεκνλσκέλσλ 

επηθίλδπλσλ ρψξσλ θαη πξέπεη ηνπιάρηζην λα απνηειείηαη απφ: 

  α) Δλα (1) ηνπιάρηζηνλ ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο ή άιινπ θαηά πεξίπησζε ελδεηθλπφκελνπ 

θαη εγθεθξηκέλνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ, ζε πνζφηεηα πνπ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ ρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεχζεη. 

  β) Δλα (1) ηνπιάρηζηνλ αθξνθχζην άλσζελ ησλ εζηηψλ γηα ηελ εθηφμεπζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ 

πιηθνχ θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, απφ ηνλ κνριφ ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε θηάιε. 

  γ) Μία (1) ηνπιάρηζηνλ θεθαιή SPRINGLER 141
0
 C, άλσζελ ησλ ππφ πξνζηαζία επηθαλεηψλ 

γηα απηφκαηε ιεηηνπξγία, φηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέιζεη ζηνπο 141
0
 C. 

  δ) σιελψζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ππξνζβεζηήξεο πξνο ηα 

αθξνθχζηα θαη ηα SPRINGLER. 

  ε) Μνριφ γηα ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.     

   

4.  Σαμηλόκεζε θηηξίσλ - Δηδηθέο δηαηάμεηο 

 

4.1 χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 71/88 ηα θηίξηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 

ηελ ρξήζε ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη αξκφδηα Αξρή, γηα ηελ θαηάηαμε ελφο θηηξίνπ ζηελ 

ζπγγελέζηεξε θαηεγνξία είλαη ε θαηά ηφπν Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη 

νιφθιεξνο ν θάθειινο κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

4.2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα Αξρή γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ άπνςε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο είλαη ε Πνιενδνκία, ε δε 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία εγθξίλεη ηε κειέηε κφλν απφ άπνςε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο.  

 

ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο έγθξηζεο κειεηψλ 

ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο φζν θαη θαηά ηελ απηνςία γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, ε  κε 

νξζή ζχληαμε ησλ κειεηψλ παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο νη νπνίεο έρνπλ ειερζεί - ζεσξεζεί απφ 

ηα θαηά ηφπνπο Πνιενδνκηθά γξαθεία θαη παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 

71/1988, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, ησλ νδεχζεσλ 

δηαθπγήο θαη ην κέγηζην εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο ελφο ηκήκαηνο θηηξίνπ, ηφηε : 

  α) Αλ απφ ηηο παξαιείςεηο ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο επεξεάδνληαη ηα κέηξα θαη κέζα 

ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζην θηίξην, δελ ζα εγθξίλεηε ηηο 

κειέηεο ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ή δελ ρνξεγείηε πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, αιιά ζα 

ελεκεξψλεηε ηα νηθεία Πνιενδνκηθά Γξαθεία γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο κειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ δηφξζσζή ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/1988. 

Αλ φκσο ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ηφηε λα δεηείηε εγγξάθσο ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο απνηεινχκελε απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο νηθείαο Ππξ/θήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ, θαη’ εθαξκνγή 

άιισζηε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 71/1988, ψζηε απφ θνηλνχ λα απνθαίλνληαη γηα ηελ πιεξφηεηα 

ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ, ζπληάζζνληαο 

ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. 
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     Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε λέα κνλφξνθε απνζήθε θαηεγνξίαο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ Ε2 εκβαδνχ 

5.000 ηεη. κέηξσλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ε 

δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Ε4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 71/88, ηφηε 

ζα πξέπεη λα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνλεηήξσλ (SPRINGLERS) 

γηα λα επηηξαπεί ε αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ππξνδηακεξίζκαηνο απφ ηα 2.500 ηεη. κέηξα ζηα  5.000 

ηεη. κέηξα.  

  β) Οηαλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο δηαπηζηψλνληαη παξαιείςεηο ζηε 

παζεηηθή ππξνπξνζηαζία, νη νπνίεο φκσο δελ επεξεάδνπλ ηα κέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, 

ηφηε ζα πξνβαίλεηε ζηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, γηα λα κελ 

ζεκεηψλεηαη ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά ζα ελεκεξψλεηε 

εγγξάθσο ηελ Πνιενδνκία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ηεο κειέηεο παζεηηθήο θαη λα 

ζαο απνζηείιιεη έλα δηνξζσκέλν αληίγξαθν ηεο παζεηηθήο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαθέιινπ. 

  

5. Καηνηθίεο (άξζξν 5).      

5.1 ηελ παξαγξ. 3.1 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζηήιε ηνπ ΠΗΝΑΚΑ “Σχπνο θηηξίνπ” γίλεηαη ε 

αθφινπζε δηάθξηζε : 

               α) Μνλφξνθα Ηζφγεην 

               β) 2 - 4 νξφθνπο 

               γ) 5 - 8 νξφθνπο 

               δ) πάλσ απφ 8 νξφθνπο 

               Ζ PILOTIS ππνινγίδεηαη φξνθνο. 

 

5.2 Σα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γηα θηίξηα θαηνηθηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ/ηνο 71/88 θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 5 απηνχ θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 15 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 374/88 θαη ηζρχεη ζήκεξα.        

 

5.3 Ο θσηηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ζε θηίξηα θαηνηθηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξ. 2.3.1 

ηνπ άξζξνπ 5 δελ έρεη θακκία ζρέζε κε ηνλ εθεδξηθφ ή ην θσηηζκφ αζθαιείαο, αιιά είλαη ν 

ηερληηφο θσηηζκφο κε πεγή ελέξγεηαο ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηεο Γ.Δ.Ζ φπσο απηφ ζαθέζηεξα 

πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.6.1 θαη 2.6.2 ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ. 

5.4  Σα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζε πθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθηψλ φηαλ ηνχην δεηεζεί 

πξνηείλνληαη απφ ηηο Π.Τ. κε ηελ ζχληαμε έθζεζεο επηζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 7600/700 

Φ.51/1/6-7-1960 Δγθχθιην Γ/γή Α.Π..   

5.5  χκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξ. 2.4.3.4 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΦΔΚ.59/Γ/3-2-

89) απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πγξαεξίσλ θαπζίκσλ γηα θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, εθηφο αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη αέξην κε ζπλερή ξνή απφ δίθηπν θσηαεξίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ πφιεο. 

5.6 ηηο πεξηπηψζεηο δεμακελψλ πεηξειαίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεβεηνζηάζηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλάγθεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαηνηθηψλ (πθηζηακέλσλ-λέσλ) απφ άπνςε 

ππξνπξνζηαζίαο  εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 922/1977 (ΦΔΚ Α’ 315) ζε ζπλδπαζκφ  

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 

  Δπίζεο ζε ρψξνπο ιεβεηνζηαζίσλ, δεμακελψλ θαπζίκσλ θ.ι.π., θηηξίσλ κε ρξήζε θαηνηθίαο, 

γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα νηθνδνκήο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 71/88, επηπιένλ ησλ 

κέηξσλ ηνπ Π.Γ. 922/1977, έρνπλ εθαξκνγή θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 3.3 θαη 4.2 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ Π.Γ 71/1988. 

6.  Ξελνδνρεία (άξζξν 6) 
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6.1 ηελ θαηεγνξία μελνδνρεία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ο.Σ κε ρξήζε πξνζσξηλήο δηακνλήο, δειαδή μελνδνρεία, 

μελψλεο, κνηέι, BUNGALOWS, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα, θαηαζθελψζεηο, (CAMPINCS) ή 

άιιεο Διιεληθήο ή μέλεο πξνέιεπζεο αλάινγεο νλνκαζίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χπλν.                                 

 

6.2Γηα ηηο θαηαζθελψζεηο (CAMPINGS) (πθηζηάκελεο - λέεο), ζα ζπληάζεηαη κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ζα ιακβάλνληαη ηα  παξαθάησ πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα θαη 

κέζα ππξνπξνζηαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη φηαλ ππάξρνπλ θηίξηα, ζα εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/88 γηα θάζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ 

α. Δληφο ησλ επξχηεξσλ ρψξσλ ησλ θαηαζθελψζεσλ, λα ππάξρνπλ δξφκνη πξνζπέιαζεο ησλ 

νρεκάησλ.  

 

β. Να γίλεηαη ηαθηηθή απνςήισζε ησλ ρψξσλ, θφςηκν ησλ ζάκλσλ θαη ρακειψλ θιάδσλ ησλ 

δέλδξσλ  θ.ι.π. 

 

γ. Πεξηκεηξηθά ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαηαζθελψζεσλ λα ππάξρεη  

εηδηθή θαηαζθεπαζκέλε αληηππξηθή δψλε αζθάιεηαο, πιάηνπο 8 - 10 κέηξσλ. 

 

δ. Να ππάξρεη εηδηθφο δηακνξθσκέλνο ρψξνο (Γήπεδα θ.ι.π.), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ        

ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηαζθελσηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

ε. Να ππάξρεη κεγαθσληθφ ζχζηεκα, κε εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο, ην νπνίν λα θαιχπηεη   

απνηειεζκαηηθά φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

ζη. Οηαλ ε θαηαζθήλσζε βξίζθεηαη εληφο δαζηθήο έθηαζεο ή πιεζίνλ απηήο, λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 998/1979 (ΦΔΚ Α’289). 

 

ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΑ 

  α) Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξ/θφ δίθηπν πνπ λα θαιχπηεη απνηειεζκαηηθά φινπο ηνπο ππαίζξηνπο      

ρψξνπο ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαηαζθελψζεσλ κε ηελ δπλαηφηεηα απηφ λα πξνζηαηεχεη       

θαη ηνπο εζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. Χο ελδεηθλπφκελε θαηεγνξία πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ ζεσξείηαη ε 

θαηεγνξία ΗΗ. 

Ζ ρξήζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δχλαηαη λα γίλεηαη απνδεθηή απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη επαξθψο επηρσκέλνη θαη ππξάληνρα θαιπκκέλνη, ψζηε λα 

κελ πξνζβάιινληαη απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ ελδερνκέλσο αλαπηπρζεί ζην ρψξν δηέιεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο νη ζσιήλεο απηνί ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κεραληθέο ηδηφηεηεο - αληνρέο πνπ 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

  β) ε δηάθνξα ζεκεία εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ θαηαζθελψζεσλ λα ππάξρνπλ εηδηθνί     

ζηεγαζκέλνη ρψξνη, ππξ/θά ζεκεία (ΣΑΘΜΟΗ), πνπ ζα πεξηέρνπλ βαξέιηα κε άκκν, πηχα,     

ζθαπάληα, ηζεθνχξηα θαη δχν (2) ππξνζβεζηήξεο εγθεθξηκέλνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ θαη 

αλαιφγνπ βάξνπο. 

Ο αξηζκφο ησλ παξαπάλσ ππξ/θψλ ζεκείσλ ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ έθηαζε πνπ  

θαηαιακβάλεη ε θαηαζθήλσζε.       
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6.3 Σα πηζηνπνηεηηθά ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα ρνξεγείηε ζε θαηαζθελψζεηο (CAMPINGS) πνπ 

αδεηνδνηνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ πέληε (5) έηε.  

Γηα ηηο θαηαζθελψζεηο πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Πξφλνηαο, βάζεη ησλ 

Γ2Β/νηθ. 3396/1975 (ΦΔΚ Β’ 438), Φ. 200/Γ2Β/6467/1985 (ΦΔΚ Β’ 718) θαη 1277/1989 (ΦΔΚ 

Β’ 199) Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, πξνβιέπεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) έηνο  θαη  ε πξνζθφκηζε βεβαίσζε ππξαζθαιείαο.  

Χο εθ ηνχηνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βεβαίσζεο ππξαζθαιείαο πνπ ζα ρνξεγείηε ζε 

θαηαζθελψζεηο πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Πξφλνηαο ζα είλαη έλα (1) έηνο, 

φπσο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

   

6.4  Γηα μελνδνρεία (λέα - πθηζηάκελα) ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αίζνπζεο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ή άιια θαηαζηήκαηα ζα ζπληάζεηαη εληαία κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ζα ρνξεγείηαη  πηζηνπνηεηηθφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην φλνκα ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.  

 

6.5  Οηαλ έλα θηίξην πξνζσξηλήο δηακνλήο (λέν - πθηζηάκελν) απέρεη απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηεο 

ίδηαο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 3 κέηξα ζα αληηκεησπίδεηαη ζαλ 

αλεμάξηεην απηνηειέο θηίξην, ζα ζπληάζεηαη φκσο εληαία κειέηε ππξνπξνζηαζίαο γηα φια ηα 

θηίξηα ηεο παξαπάλσ εγθαηάζηαζεο. 

 

6.6 Νεφδκεηα μελνδνρεία πάλσ απφ είθνζη (20) άηνκα ππνρξενχληαη λα ζπληάζνπλ κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο θαη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ. 

 

6.7 Γηα φιεο ηηο λεφδκεηεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χπλν θαη 

πξνζσξηλή δηακνλή θαη θηινμελνχλ ιηγφηεξα απφ είθνζη (20) άηνκα, ζα αληηκεησπίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 71/88 σο πξνο ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο Ννκνζεζίαο 

Ππξνπξνζηαζίαο, κε ηελ πξφηαζε θαηαζηαιηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέζσλ θαη κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα θαη ειέγρνπζα Ππξνζβεζηηθή Αξρή ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

7600/1960 Δγθχθιην Γ/γή Α.Π.. θαη γηα εληαία αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλα 

κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ Kεθαιαίνπ Β’ ηνπ Π.Γ. 71/1988 “Καλνληζκφο 

πθηζηακέλσλ μελνδνρεηψλ”.     

 

6.8  Γηα ηελ ιήςε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζα ππνινγίδνληαη φινη νη 

φξνθνη (ππέξγεηνη - ππφγεηνη) εθφζνλ απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηακνλή, θαζψο θαη ην 

ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνηθηψλ εμσζηψλ.    

 

6.9  ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ ησλ μελνδνρεηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

είζνδνη απηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.    

 

6.10  Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλεη θάζε πφξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο έμνδνο 

θηλδχλνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ζηελ παξαγξ. 2.5.2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Π.Γ. 71/88 αληίζηνηρα.   
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6.11 Οηαλ ζε θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ζπλππάξρνπλ φξνθνη ή 

ηκήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία, νη ρψξνη απηνί δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηπρφλ άιινη φκσο ρψξνη φπσο θαηαζηήκαηα, απνζήθεο, 

ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θ.ι.π. νη νπνίνη δελ ππεξβαίλνπλ ην 1/4 ηεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ, ζπλππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ. 

 

6.12 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηνλ θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ επηβάιιεηαη ε 

εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο ή απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 

ζηνπο δξφκνπο δηαθπγήο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζή ηνπο φηαλ νη νδεχζεηο δηαθπγήο 

έρνπλ ηελ κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηνπο αλνηρηή (π.ρ. κπαιθφληα, εμσηεξηθνί δηάδξνκνη θ.ι.π.).   

 

6.13 χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ άξζξνπ 6, πδξνδνηηθφ ππξ/θφ δίθηπν ηνπνζεηείηαη 

ππνρξεσηηθά κφλν ζε θηίξηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν νξφθνπο θαη κε δπλακηθφ θιηλψλ 

κεγαιχηεξν ησλ 50. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ 

δηθηχνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη νη δχν πξνυπνζέζεηο, ήηνη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ θαη ν 

αξηζκφο ησλ θιηλψλ.        

 

6.14 ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ πνπ αθνξά ηα λέα μελνδνρεία δελ ππάξρεη δηάηαμε πνπ λα 

επηβάιεη ηελ χπαξμε Ππξ/θνχ ηαζκνχ κε εηδηθά εξγαιεία θαη θαηά ζπλέπεηα απηφ δελ 

απαηηείηαη. Δμππαθνχεηαη φκσο φηη έρεη εθαξκνγή, φηαλ απαηηείηαη ε εγθαηαζηάζε κφληκνπ 

ππξνζβεζηηθνχ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ, ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Γ” ηεο 3/81 Ππξ/θήο Γηάηαμεο.  

 

6.15 Γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο (θιηκαθνζηάζηα, νδεχζεηο δηαθπγήο, 

έμνδνη θηλδχλνπ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο ηνπ μελνδνρείνπ, ελψ γηα ηελ 

ιήςε κέηξσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ. 

 

6.16 Οη θνηηεηηθέο εζηίεο, ηα νηθνηξνθεία θαη νη θνηηψλεο γηα πγηή άηνκα ειηθίαο > 6 εηψλ 

εληάζζνληαη ζηα θηίξηα πξνζσξηλήο  δηακνλήο. 

 

6.17 Σα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κε ιηγφηεξα απφ είθνζη (20) 

άηνκα κε ρξήζε θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ 53092/1987 (ΦΔΚ Β’557) Απφθαζε Γελ. 

Γξακκαηείαο Δ.Ο.Σ. “Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Σνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ” νηθνδνκνχληαη κε 

φξνπο δφκεζεο θαηνηθίαο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ απαηηείηαη αιιαγή ρξήζεο, φηαλ ε πξνγελέζηεξε ρξήζε είλαη “Καηνηθία”.  

 

7. Δθπαηδεπηήξηα (άξζξν 7)                   

 

7.1 Σα λεναλεγεηξφκελα εμ νινθιήξνπ εθπαηδεπηήξηα θαηά ηελ έλλνηα ηφζν ηνπ άξζξνπ 3 

παξαγξ. 1 Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ πεξί ηαμηλφκεζεο ησλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ θαηαζθεπψλ ζχκθσλα 

κε ηελ ρξήζε ηνπο, φζν θαη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξ. 1 πεξί δνκηθψλ έξγσλ ηνπ θηηξηνδνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, απνηεινχλ δνκηθά έξγα θαηά ηελ ζαθή έλλνηα ησλ θηηξίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηα 

πιηθά θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα δελ δχλαληαη λα απνηειέζνπλ θξηηήξην γηα 

ηελ έληαμε θαη ηαμηλφκεζε ή φρη ζην Π.Γ. 71/88, ην πιηθφ θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ. 
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7.2 πλεθηηκψληαο ηφζν ηηο Γεληθέο φζν θαη ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ, ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο γεληθέο ξπζκίζεηο 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Π.Γ. 71/88 πεξί θαηαθαλνχο απφθιηζεο εθ ηεο πεξηγξαθήο ησλ δνκηθψλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ σο 

πξνο ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ππξαληίζηαζεο, ηα λεναλεγεηξφκελα εμ νινθιήξνπ απφ μχιηλα δνκηθά 

πιηθά εθπαηδεπηήξηα, ζαθψο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/88, θαζ’ φζνλ 

απνηεινχλ θηίξηα θαηά ηελ έλλνηα εθαξκνγήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, αλεμάξηεηα απφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, αθνινπζνχκελεο θαη’ επέθηαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ γεληθψλ δηαηάμεσλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ νκνίσλ ησλ άξζξσλ 7, 

14 θαη 15 ηνπ θαλνληζκνχ ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ.  

7.3 ηελ παξάγξ. 4 “Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία” ηνπ άξζξνπ 7, φπνπ αλαθέξνληαη νδεχζεηο 

δηαθπγήο, λννχληαη νη απξνζηάηεπηεο νδεχζεηο δηαθπγήο ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη θιεηζηέο ζ’ φιεο 

ηηο πιεπξέο ηνπο. Οη ππξνπξνζηαηεχνκελεο δνκηθά νδεχζεηο δελ απαηηνχλ πξφζζεηε ελεξγεηηθή 

ππξνπξνζηαζία θαη ζεσξεηηθά έρνπλ απεξηφξηζην κήθνο. 

 

7.4 Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο επηβάιιεηαη ζε εθπαηδεπηήξηα πνπ πιεξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) ή (γ) ηεο παξαγξ. 4.4 ηνπ 

άξζξνπ 7.   

 

7.5 Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο επηβάιιεηαη ζηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο θαη ζηηο 

νδεχζεηο δηαθπγήο εθπαηδεπηεξίσλ πνπ πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ (α) ή (β) ηεο παξαγξ. 4.4 ηνπ άξζξνπ 7, νπφηε θαη αληηθαζηζηά ην απηφκαην 

ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο. 

7.6  Ζ εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο ζηα ππφγεηα ησλ θηηξίσλ εθπαίδεπζεο, 

απαηηείηαη, φηαλ ην εκβαδφλ ηνπο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 250 η.κ θαη ε ρξήζε ηνπο πξαγκαηηθά ή 

ζπκβαηηθά δελ κπνξεί λα εμεηαζζεί ρσξηζηά απφ ηελ θπξηαξρνχζα ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο 

(ππάξρεη ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε).  

 

7.7  Οηαλ φκσο ε ρξήζε ηνπ ππνγείνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξ. 1.2.2 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Π.Γ 71/88, απνηειεί δεπηεξεχνπζα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία εμεηάμεηαη ρσξηζηά απφ 

άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα ρξήζε, απηφ ζεκαίλεη φηη :   

α. Σν ππφγεην ππξνδηαρσξίδεηαη απφ ην ππφινηπν θηίξην (ή ππξνδηακεξηζκαηνπνηείηαη θαηά      

πεξίπησζε). 

β. Δθαξκφδνληαη ζ’ απηφ νη δηαηάμεηο ππξνπξνζηαζίαο ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο. 

γ. ηα ηπρφλ θνηλά ππάξρνληα ζηνηρεία ησλ δχν ρσξηζηά εμεηαδνκέλσλ ρξήζεσλ (π.ρ. θέξσλ      

νξγαληζκφο ή θνηλφρξεζηεο νδεχζεηο δηαθπγήο) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο δπζκελέζηεξεο      

ρξήζεο, θαη 

δ. Ζ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ φινπ θηηξίνπ αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηεο θχξηαο ρξήζεο     

(ιακβάλνληαο ππφςε ην ηπρφλ ππξνδηακέξηζκα ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο). ηελ πεξίπησζε 

απηή  θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο   

ππξφζβεζεο επηβάιιεηαη ζηηο ηπρφλ θνηλέο απξνζηάηεπηεο νδεχζεηο δηαθπγήο ησλ δχν ρξήζεσλ,  

είηε ζηηο ηπρφλ απξνζηάηεπηεο νδεχζεηο δηαθπγήο ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο, εθφζνλ δελ  

απνηειεί αλεμάξηεην ππξνδηακέξηζκα, παξά κφλν ππξνδηαρσξίδεηαη απφ ηελ θχξηα ρξήζε  

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 3.2.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ 71/88 (ππξάληνρνη κφλν νη ηνίρνη πνπ  

δηαρσξίδνπλ ηηο δχν ρξήζεηο) 
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7.8 ηνλ Πίλαθα Η ηεο παξαγξ. 1.2.1. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 71/88, ζηνλ νπνίν ηαμηλνκνχληαη ηα 

θηίξηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, ζηελ θαηεγνξία Ζ “Ννζειεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο” κεηαμχ ησλ 

άιισλ θαηαηάζζνληαη νη Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα χπλν.     Δπίζεο 

ζην άξζξν 12Α ηνπ ίδηνπ Γηαηάγκαηνο, ζηελ θαηεγνξία “Κηίξηα πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο” 

θαηαηάζζνληαη θαη ηα θηίξηα ή ηκήκαηα απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα χπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή 

βξεθψλ θαη παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη εηψλ. 

χκθσλα δε κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 71/88, ζηελ θαηεγνξία “Δθπαηδεπηήξηα” κεηαμχ ησλ άιισλ, 

θαηαηάζζνληαη ηα λεπηαγσγεία θαη νη παηδηθνί ζηαζκνί. 

    Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φ,ηη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ελφο θηηξίνπ ή 

ηκήκαηνο απηνχ κε ρξήζε βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην άξζξν 7 “Δθπαηδεπηήξηα” ή ζην άξζξν 

12Α “Ννζειεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο” ηνπ Π.Γ. 71/88, είλαη αλ απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

δηαλπθηέξεπζε ησλ παηδηψλ.  

   Τζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα θχιαμε 

θαη εθπαίδεπζε παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμη εηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαηαηάζζνληαη ζην άξζξν 7 “Δθπαηδεπηήξηα”, ελψ απηνί πνπ ιεηηνπξγνχλ νιφθιεξν 

ην 24σξν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα χπλν θαηαηάζζνληαη ζην άξζξν 12Α ηνπ Π.Γ. 71/88.     

 

8. Γξαθεία (άξζξν 8).       

8.1 ηελ θαηεγνξία γξαθείσλ εληάζζνληαη θαη: 

     α) Σα νδνληηαηξεία θαη ηαηξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ λνζειεπηηθή θιίλε, νχηε κνλάδα 

εθαξκνγήο ηζνηφπσλ, νχηε αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, νχηε εγθαηαζηάζεηο θπζηνζεξαπείαο. 

     β) Οη ηξάπεδεο κε κηθηφ εκβαδφλ θάησ ησλ 70 η.κ., ζχκθσλα κε ηνλ Κηηξηνδνκηθφ 

Καλνληζκφ. 

γ) Σα Γξαθεία Σειεηψλ. 

 

9.  Καηαζηήκαηα (άξζξν 9). 

9.1 H εγθαηάζηαζε ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνλεηήξσλ χδαηνο ή άιινπ θαηάιιεινπ 

θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηνπο ρψξνπο θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ππφγεην θηηξίσλ θαη έρνπλ εκβαδφ κεγαιχηεξν ησλ 250 η.κ. εθφζνλ ζσξεπηηθά ζπληξέρνπλ νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

   α) Οη ρψξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά σο απνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

   β) Έρνπλ δηαρσξηζζεί ππξάληνρα κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε ην εκβαδφ θάζε απνζήθεο λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 250 η.κ.  

   γ) Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ζχξαο (ππξάληνρεο ή κε).  

   δ) Κάζε αλεμάξηεηε απνζήθε θαηαζηήκαηνο επηθνηλσλεί απεπζείαο κέζσ ππξάληνρεο ζχξαο 

κε ηελ ππξνπξνζηαηεπφκελε φδεπζε δηαθπγήο πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή έμνδν ηνπ θηηξίνπ.  

Ζ ελ ιφγσ ππξνπξνζηαηεπφκελε φδεπζε δηαθπγήο δχλαηαη λα είλαη θνηλή γηα ηηο απνζήθεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ. 

 

9.2 χκθσλα κε ην Ν.1963/1991 (ΦΔΚ. Α’138) “Πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ” γηα θαηαζηήκαηα θαξκαθείσλ 

πξνβιέπεηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Ππξ/θή Τπεξεζία φηη ην θαηάζηεκα δηαζέηεη ζχζηεκα 

ππξαζθάιεηαο ή επαξθή ππξνζβεζηηθά κέζα. πλεπψο ηα θαξκαθεία πνπ ζηεγάδνληαη ζε λέα 

θηίξηα εκπίπηνπλ ζην άξζξν 9 “Καηαζηήκαηα” ηνπ Π.Γ. 71/1988, ελψ απηά πνπ ζηεγάδνληαη ζε 

πθηζηάκελα ζηελ 8/1997 (ΦΔΚ Β’ 725) Ππξ/θή Γηάηαμε.     



 15 

 

9.3 ε θηίξηα κε θχξηα ρξήζε θαηαζηεκάησλ ή θηίξηα άιιεο θπξίαο ρξήζεο κε ρψξνπο φκσο 

θαηαζηεκάησλ εκβαδνχ πάλσ απφ 1.000 η.κ. αλά φξνθν είηε πάλσ απφ 2.500 η.κ. ζηφ ζχλνιν 

ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ (SPRINKLER) 

αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα εληαίνπο ή δηαρσξηδφκελνπο ππξάληνρα ή κε ρψξνπο 

θαηαζηεκάησλ. ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα δελ πξνζκεηξάηαη ην εκβαδφλ ησλ άιισλ επηκέξνπο 

ρξήζεσλ, εθφζνλ απηέο απνηεινχλ αλεμάξηεην ππξνδηακέξηζκα. 

10. Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ (άξζξν 10).  

10.1  χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ 71/88, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε 

θαη ηξνπνπνηήζεθε, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή κφλνλ ζε ρψξνπο 

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 50 αηφκσλ. 

 

10.2 ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ εληάζζνληαη θαη : 

        α) Οη Σξάπεδεο κε κηθηφ εκβαδφλ άλσ ησλ 70 η.κ., ζχκθσλα κε ηνλ Κηηξηνδνκηθφ 

Καλνληζκφ.  

        β) Οη αίζνπζεο ζρνιψλ ρνξνχ θαη ηα ΚΑΠΖ. 

        γ) Οη ρψξνη ησλ γπκλαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνδπηήξηα, ζάνπλα θαη ινπηξά.  

 

10.3 Δάλ ζε θηίξηα ζηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 71/88 εγθξίζεθε κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο γηα άιιε ρξήζε (θαηαζηήκαηα θ.ι.π.) θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθφζνλ ν πιεζπζκφο απηψλ είλαη πάλσ απφ 50 άηνκα ζα 

ππνδεηθλχεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν φηη πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Πνιενδνκία λέα κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο (παζεηηθήο - ελεξγεηηθήο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

παξαπάλσ Π. Γαηάγκαηνο. 

 

10.4 Γηα ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 50 αηφκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

θηίξηα γηα ηα νπνία εθδφζεθε άδεηα νηθνδνκήο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ 71/88 θαη εθ’ 

φζνλ δεηείηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ππξνπξνζηαζίαο, ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζα ππνδεηθλχνληαη χζηεξα απφ απηνςία 

απφ ηηο Π.Τ ζπληάζζνληαο έθζεζε επηζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 7600/1960 Δγθχθιην Γ/γή 

Α.Π.. Γηα ηνπο παξάπαλσ ρψξνπο ν ελδηαθεξφκελνο γηα λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ 

ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Π.Τ εθηφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ Κ.Τ.Α 3021/1986 (ΦΔΚ B’ 847) θαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο κειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ Πνιενδνκία.                  

 

10.5 Γηα ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ θάησ ησλ 50 αηφκσλ νη νπνίνη 

ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα κε δηαθνξεηηθή θπξία ρξήζε (φπσο θαηάζηεκα, γξαθεία θ.ι.π.) δελ ζα 

δεηείηαη αιιαγή ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηψλ αιιά ζα ππνδεηθλχνληαη κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 7600/1960 Δγθχθιην Γ/γή Α.Π.. 

 

10.6  χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2.1.1.1 ηνπ άξζξνπ 10, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ θάζε 

ρψξνπ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη επηθάλεηεο δαπέδσλ ησλ ρψξσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα (πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο 

πνπ βξηζθνληαη κέζα ζ’ απηνχο). Γειαδή αθαηξνχληαη ε θνπδίλα, ηνπαιέηεο, απνζήθεο θαη 

ινηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη νη νπνίνη απνηππψλνληαη ζην ζρέδην θάηνςεο. 
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10.7  Γηα θέληξα δηαζθέδαζεο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 200 αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 71/88, νη Π.Τ δχλαληαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, 

εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί φια ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 

10 ηνπ παξαπάλσ Π.Γ/ηνο, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε, αλεμάξηεηα εαλ νη 

Γήκνη ή Κνηλφηεηεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπγθξνηνχλ γηα 

ηηο ππνζέζεηο απηέο ηα αξκφδηα ζπκβνχιηα ζεάηξσλ θηλεκαηνγξάθσλ θ.ι.π. 

10.8 Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 γηα ππαίζξηνπο ρψξνπο έρνπλ εθαξκνγή κφλν 

φηαλ έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα γηα θάπνην θηίζκα ηνπ ρψξνπ (π.ρ. θνπδίλα θ.ι.π). Ζ έθδνζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα καλδξφηνηρν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έληαμε ηνπ ρψξνπ ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα εθαξκφδεηαη ε 3/1981 Ππξ/θή Γηάηαμε 

γηά ππαίζξηνπο θαη εκηυπαίζξηνπο ρψξνπο.  

11. Βηνκεραλίεο - Απνζήθεο. (Αξζξν 11)           

 

11.1     Γηα φιεο ηηο Βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (πθηζηάκελεο - λέεο) ηα κέηξα θαη 

κέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κ.Τ.Α 5905/1995 (ΦΔΚ Β’ 611). Γηα 

δε ηηο βηνκεραλίεο-βηνηερλίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε λέα θηίξηα πξέπεη επηπιένλ λα ιακβάλνληαη θαη 

ηα κέηξα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 71/1988. 

 

11.2 Σα θηίξηα κε ρξήζε “απνζήθε” αληηκεησπίδνληαη απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο σο 

παξαθάησ: 

    α) Οηαλ νη απνζήθεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθνπεδηθνχ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ 

βηνκεραληθέο-βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηφηε αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο 

Κ.Τ.Α. 5905/1995 απφ άπνςε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Δπηπιένλ αλ πξφθεηηαη γηα  

απνζήθεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε λέα θηίξηα ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, ηφηε έρεη επίζεο 

εθαξκνγή ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ 71/88, κφλν γηα ην κέξνο ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο απηψλ. 

    β) Οη αλεμάξηεηεο απνζήθεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα αληηκεησπίδνληαη απφ 

άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 6/1996 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ Β’ 

150). 

    γ) Οη αλεμάξηεηεο απνζήθεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε λέα θηίξηα αληηκεησπίδνληαη απφ άπνςε 

ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 71/1988, ηφζν σο πξνο ηελ 

ελεξγεηηθή φζν θαη σο πξνο ηελ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία.  

   δ) Οη απνζήθεο επθιέθησλ πνπ ζηεγάδνληαη είηε ζε λέα είηε ζε πθηζηάκελα θηίξηα, εμεηάδνληαη 

απφ άπνςε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 5905/1995. 

   ε) Οη απνζήθεο εθξεθηηθψλ πιψλ πνπ ζηεγάδνληαη είηε ζε λέα είηε ζε πθηζηάκελα θηίξηα, 

εμεηάδνληαη απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 3329/1989 (ΦΔΚ 

Β’ 132). 

  ζη) Οη απνζήθεο ιηπαληηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ πνπ ζηεγάδνληαη είηε ζε λέα είηε ζε πθηζηάκελα 

θηίξηα, εμεηάδνληαη απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α.   

7376/1991  (ΦΔΚ Β΄ 386). 

    δ) Οη απνζήθεο πγξαεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη είηε ζε λέα είηε ζε πθηζηάκελα θηίξηα, εμεηάδνληαη 

απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. Γ3/14858/1993 (ΦΔΚ Β’ 

477). 
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11.3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ απνζεθψλ παξέρνληαη ελδεηθηηθά ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία : 

        Ζ κέζε ππθλφηεηα ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ ησλ Απνζεθψλ είλαη ην θξηηήξην γηα ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο   Ε1,  Ε2, ή Ε3  

 

ν αλσηέξσ ππνινγηζκφο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : 

                                

                                     Α  =    Β * Γ          

                                                   Γ 

 

φπνπ : Α = κέζε ππθλφηεηα ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ, ζε MJ/m2 

           Β = πνζφ ζεξκφηεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηε θαχζε ελφο (1) ρηιηνγξάκκνπ (kgr)  

                 πιηθνχ, 

                 ζε ΜJ kgr. 

           Γ = απνζεθεπφκελε πνζφηεηα πιηθψλ, ζε kgr. 

           Γ = ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο απνζήθεο, ζε m2. 

 

ΖΜΔΗΩΖ (1) : ηνλ ΠΗΝΑΚΑ πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ηηκέο πνζψλ ζεξκφηεηαο πνπ   

                            απειεπζεξψλνληαη αλά ρηιηφγξακκν ζπλήζσλ πιηθψλ. 

 

ΖΜΔΗΩΖ (2) : Αλ ε απνζεθεπφκελε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη γλσζηή, κπνξεί λα   

                             ππνινγηζζεί απφ ηε ζρέζε : 

m = P *V 

  

φπνπ : m = ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πιηθψλ ζε kgr 

           P =  ππθλφηεηα πιηθνχ ζε kgr/m3 

           V = ζπλνιηθφο φγθνο ησλ απνζεθεπφκελσλ πιηθψλ 

 

               Ο φγθνο (V) πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πιηθά, ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ εκβαδνχ 

επηθάλεηαο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ απνζήθεπζε επί ην χςνο ηεο απνζήθεπζεο. Ζ δε ππθλφηεηα 

(Ρ) θάζε πιηθνχ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε κειέηε θαη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

επηρεηξεκαηία ή κειεηεηή. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :  

 

        ε απνζήθε βάκβαθνο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1000 m2, ε ζπλνιηθή απνζεθεπφκελε 

πνζφηεηα βάκβαθνο είλαη 100 ηφλνη. Ζ κέζε ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ ηεο 

απνζήθεπζεο, είλαη : 

 

Τπνινγηζκφο : 

                        Βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα, γηα ην βακβάθη έρνπκε : 

          

                        Β=17, 56MJ/kgr                  πλεπψο : 

 

                    Α = Β * Γ    ===>  Α  = 17,56 MJ/kgr  * 100.000 kgr    
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                              Γ                                   1.000 m2 

   

                                           ===>     

Α = 1756 MJ/m2  

 

               Αξα ε ζπγθεθξηκέλε απνζήθε θαηαηάζζεηαη ζηελ Ε2 θαηεγνξία.  

 

                                                               ΠΗΝΑΚΑ 

Πνπ παξαηίζεληαη  ηα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ απειεπζεξώλoληαη θαηά ηε θαύζε ελόο (1) Kgr 

πιηθνύ ζε MJ 

ΤΛΗΚΑ MJoule / Kgr ΤΛΗΚΑ MJoule / Kgr 

Αηζάλην 51.9 Κπηηαξίλε 15.1 

Αηζπιέλην 50.3 Κσθ 27.1-34.3 

Αηζπινβελδφιην           53.0 Ληγλίηεο  15.09 

Αηζπιηθή αιθνφιε 29.8 Ληλέιαην 39.3 

Αηζπινβξσκίδην 13.1 Λίπνο 39.7 

Αηζπινρισξίδην 20.5 Μεζάλην 55.7 

Αθεηφλε 30.8 Μεζπιηθή αιθνφιε 22.3 

Αθεηνληηξίιην 30.9 Μαγλήζην 28.0 

Αθεηνθαηλφλε 34.5 Μπξκεγθηθφ νμχ   5.7 

Αθεηπιέλην (αζεηπιίλε) 49.8 Ναθζαιίλε 40.2 

Αθξπιηθά 25.9 Νηηξνβελδφιην 25.1 

Αιιπιηθή Αιθνφιε 31.9 Νηηξνκεζάλην 11.6 

Αληιίλε 36.5 Νάηξην    9.0 

Άλζξαθαο 31.4 Ξπιφιην 43.0 

Αξγίιην           31.0 Οηθηαθά απνξξίκκαηα 8.4-20.9 

Αξγφ Πεηξέιαην 43.1 Οηλφπλεπκα 33.4 

Άζθαιηνο 39.9 Οθηάλην 47.8 

Βακβαθέιαην 39.8 Ομηθφ νμχ 14.6 

Βακβάθη 17.6 Παικηηηθφ νμχ 39.1 

Βελδίλε 41.8 Παξαθίλε  46.4 

Βελδαιδευδε 33.2 Πεηξέιαην Diesel 41.4 

Βελδπιηθή αιθνφιε 36.3 Παξαθηλνχρν θεξί 46.7 

Βελδντθφ νμχ 26.4 Πίζζα 34.8 

Βελδφιην 41.9 Πηπεξηδίλε 40.6 

Βνπηηιηθή Αιθνφιε 36.1 Πξνπάλην  50.0 

Βνπηπξηθφ νμχ 24.9 Πξνππιηθή αιθνφιε 33.0 

Βνχηπξν 31.1 Ππξηδίλε 40.6 

Γαηάλζξαθαο 30.0 Πεηξέιαην θσηηζηηθφ 43.5 

Γπλακίηηδα   5.4 Πνιπαηζπιέλην 51.1 

Γηαηζπιακίλε 41.6 Πνιπβηλπινρισξίδην 22.1 

Γέξκα 18.6 Πνιπεζηέξεο 23.2 

Γηαηζπιηθή θεηφλε 35.6 Πνιπνπξεζάλε 37.2 
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Γηαηζπιηθφο εζηέξαο 20.5 ηάξη 16.7 

Γηαηζπιαληιίλε 39.5 θφλε θειινχ 16.7 

Διαζηηθά 39.5 αθραξφδε   9.2 

Δμάλην 48.1 Σνινπφιην 42.5 

Δπηάλην 48.0 Τθάζκαηα 16.7-20.9 

Διαηνιηπαληηθά 47.5 Τδξνγφλν 141.8 

Εσηθφ καιιί  22.1 Φειιφο 34.7 

Εσηθφ ιίπνο 39.8 Φνπξθνπξαιδευδε 24.4 

Ηζνπεληάλην 48.6 Φαηλφιε 32.5 

Κακθνξά 38.9 Φψζθνξνο 24.6 

Κεξί 39.5 Υισξνθφξκην   3.1 

Κξεδφιε 34.1 Υνηξηλφ ιίπνο 38.9 

Κπθινεμαλφιε 37.2 Φεπδάξγπξνο   5.3 

Αζεηπιίλε 50,16 Ξχιν 18,57 

Κπηηαξίλε 15,05 Πξνπάλην 49,91 

Κσθ 27,60-34,27 ηάξη 16,72 

Ληγλίηεο 15.09 Τθάζκαηα 16,72-20,90 

Ληλέιαην 39,30 Φειιφο 34,69 

Λίπνο 39,71 Βακβαθέιαηνλ 39,8 

Υαξηί 16,1 Καπλφο 17,00 

 

11.4 ΤΠΟΣΑΘΜΟΗ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

    ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά γηα ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο 

πνπ πξέπεη λα δηαιακβάλνληαη ζε ρψξνπο ππνζηαζκψλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

    Απφ ζρεηηθή έξεπλα ζηνπο θψδηθεο ηνπ  N.F.P.A. (National Fire Protection Assosiation) 

επίζεο δελ πξνέθπςαλ ζαθή ζηνηρεία γηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο.       

 

    Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, ηα κέηξα θαη κέζα παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο, πξέπεη  θαη’ αλαινγία λα 

είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξ. 3 εδάθ. 2 θαη ζηελ παξάγξ. 4  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 

71/1988 γηα “επηθίλδπλνπο ρψξνπο’’ θαη ζπγθεθξηκέλα δηακεξηζκαηνπνίεζε, εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ή ελαιιαθηηθά, θαη θαη’ εθηίκεζε ηνπ κειεηεηή, θαηάιιεινπ 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο θαζψο θαη θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο. 

 

11.5 Γηα ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, επεηδή πξψηα ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ελ ζπλερεία εθδίδεηαη ε 

νηθνδνκηθή άδεηα απφ ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, ζπλάγεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε ζηηο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, εγθεθξηκέλε κειέηε 

ππξνπξνζηαζίαο, δηφηη απηή απαηηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Πνιενδνκηθέο θαη 

Ππξνζβεζηηθέο Αξρέο θαηά ην ζηάδην έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 

ηνπ Π.Γ. 71/1988. Δμππαθνχεηαη  φηη  θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηνπο ελ ιφγσ 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηφζν ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, φζν θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο. 
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12.  Κηίξηα πγείαο θαη θνηλσληθήο πξόλνηαο (άξζξν 12 Α).    

 

12.1  χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 4.1.1.4 ηνπ άξζξνπ 12Α ηνπ θαλνληζκνχ, απηφκαην ζχζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο εγθαζίζηαηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζε ρψξνπο εξγαζηνζεξαπείαο. Ζ απαίηεζε 

απηή δελ ηζρχεη γηα ρψξνπο θηλεζηνζεξαπείαο δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη νκνεηδνχο ραξαθηήξα κε 

ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο (εξγαζηνζεξαπείαο). 

12.2  ρεηηθά κε ηελ ππξνπξνζηαζία ζε ζπγθξφηεκα κηθξνβηνινγηθνχ - βηνρεκηθνχ - 

αηκαηνινγηθνχ - παζνινγναλαηνκηθνχ - αθηηλνινγηθνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ζε 

ηκήκα ππξεληθήο Ηαηξηθήο (ξαδηντζνηφπσλ θ.ι.π.) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα 

Ννζειεπηηθψλ κνλάδσλ ή θιηληθέο, επεηδή δελ ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα πξνβιέπεη ηα κέηξα 

θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γηα λνζειεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί άδεηα 

νηθνδνκήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Π.Γ. 71/88, απηά ζα πξνηείλνληαη χζηεξα απφ απηνςία, ζην 

ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπληάζζνληαο έθζεζε επηζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

7600/1960 Δγθχθιην Γ/γή Α.Π.. ’ απηή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο γηα ηνπο ρψξνπο ησλ παξαπάλσ εξγαζηεξίσλ,γηα ηνπο νπνίνπο κεηαμχ ησλ 

άιισλ κέηξσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα απνηεινχλ ηδηαίηεξν ππξνδηακέξηζκα. Δθφζνλ 

πινπνηνχληαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ζηνπο ρψξνπο ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηεξίσλ, ζα ρνξεγείηε πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο.  

 

12.3 Κηίξηα ζσθξνληζκνύ (άξζξν 12 Β). 

    Γηα ηελ θαηεγνξία απηή ησλ θηηξίσλ δελ παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηαηί δελ έρνπλ αλαθχςεη 

εξσηήκαηα.     

 

 

13. Υώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ (άξζξν 13). 

 

13.1 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ 71/88 πεξηιακβάλνληαη θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ ή 

εκηππαίζξηνη ρψξνη θαηεγνξηψλ Θ1, Θ2 θαη Θ3 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηάζκεπζε 

απηνθηλήησλ ή ζηνπο νπνίνπο ζηεγάδνληαη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα 

αλαθεξφκελα πξαηήξηα αθνξνχλ αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ησλ 

ζηαζκψλ απηνθηλήησλ θαη φρη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

1224/1981 (ΦΔΚ Α’ 303) ή Π.Γ.465/1970 (ΦΔΚ Α’ 150). 

    Οιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 13 ηζρχνπλ γηα ηα παξαπάλσ ακηγή θηίξηα ή ηκήκαηα ηνπο 

θαηεγνξηψλ Θ1, Θ2 θαη Θ3  αλεμάξηεηα απφ ην εκβαδφλ ηνπο ή ηνλ αξηζκφ απηνθηλήησλ ηα 

νπνία ζηεγάδνπλ.  

 

 13.2 Οηαλ ζ’ έλα θηίξην άιιεο θχξηαο ρξήζεο ππάξρεη έλα ηκήκα ηνπ κε ρξήζε ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 απηνθίλεηα, ηφηε ν ρψξνο απηφο αλεμάξηεηα απφ ην 

εκβαδφλ ηνπ, πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα θαη λα έρεη δηθέο ηνπ νδεχζεηο 

δηαθπγήο. ε πεξηπηψζεηο θηηξίσλ φπνπ ζηεγάδνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλεμάξηεηα ηκήκαηα 

(κε αλεμάξηεηεο νδεχζεηο δηαθπγήο θ.ι.π) κε ρξήζε ζηαζκνχ απηνθηλήησλ,  ηα ηκήκαηα απηά 

εμεηάδνληαη ρσξηζηά.    
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13.3 Οη ζέζεηο ησλ απηνθηλήησλ ζε θηίξηα άιιεο ρξήζεο ζα είλαη απηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί 

απζηεξά θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή 

Αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί απηνχ Δηδηθέο Γηαηάμεηο. 

  

13.4 Γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ιηγφηεξα απφ δέθα (10) νρήκαηα θαη 

βξίζθνληαη ζε θηίξην κε άιιε θχξηα ρξήζε (φπσο μελνδνρείν, γξαθείo, ρψξνο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ, θ.ι.π.) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

  α) χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξ. 13.3 νη ζέζεηο ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ ηκεκάησλ 

θηηξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη ζηάζκεπζεο, ζα είλαη απηέο πνπ έρνπλ 

απζηεξά θαζνξηζζεί θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα 

Πνιενδνκηθή Αξρή, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί απηνχ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 ε πεξηπηψζεηο δε, φπνπ ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζπλππάξρνπλ θαη άιινη ρψξνη 

αλεθκεηάιιεπηνη, νη νπνίνη βάζεη ηεο κειέηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο δελ πξννξίδνληαη γηα 

ζηάζκεπζε, νχηε θαζνξίδεηαη θάπνηα άιιε ρξήζε ηνπο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα ε αξκφδηα 

Πνιενδνκηθή Αξρή πνπ εγθξίλεη ηε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο λα πξνζδηνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηε ρξήζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ ρψξσλ.  

  β) ΄Τζηεξα απφ ην πξνζδηνξηζκφ ησλ νρεκάησλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 1 “ΓΔΝΗΚΑ” ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 71/88 εάλ ζε ηκήκα θηηξίνπ 

άιιεο ρξήζεο ππάξρεη ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ δέθα (10) νρήκαηα, ην ηκήκα 

απηφ ζα εμεηάδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 αλεμάξηεηα απφ ην εκβαδφ ηνπ θαη επηπιένλ 

πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα θαη λα έρεη δηθέο ηνπ νδεχζεηο δηαθπγήο.    

   Οηαλ ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ έρεη απζηεξά θαζνξηζζεί είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10), 

ηφηε ν ρψξνο ζηάζκεπζεο απνηειεί ηκήκα ηνπ ρψξνπ ηεο θχξηαο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ θαη 

ιακβάλνληαη ζ’ απηφλ ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θχξηα 

ρξήζε. 

 

  γ) ε πεξηπηψζεηο δε, φπνπ ν ρψξνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαηαιακβάλεη 

επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ 1/4 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξ. 1.2.2. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 71/88 ραξαθηεξίδεηαη σο δεπηεξεχνπζα ρξήζε θαη ζα 

εμεηάδεηαη ρσξηζηά, δειαδή κε ηηο δηάηαμεηο ηνπ άξζξνπ 13 αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 

νρεκάησλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ ειέγρνπζα Αξρή.      

 

13.5 ηηο θαηεγνξίεο Θ1, Θ2 θαη Θ3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 71/1988 εληάζζνληαη θηίξηα ή 

ηκήκαηα θηηξίσλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ.    

΄Αξα, θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ησλ θηηξίσλ ή ησλ ηκεκάησλ θηηξίσλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο Θ1, Θ2 θαη Θ3, είλαη ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ νξφθσλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη φρη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ ζην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο.    

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, ηζφγεηνο θαη ππφγεηνο φξνθνο κε ρξήζε ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ κε ππξάληνρα ρσξηζκέλνη κεηαμχ ηνπο, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Θ3. ΄Οηαλ 

φκσο ρσξίδνληαη ππξάληνρα θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο, ηφηε ν κελ ηζφγεηνο 

φξνθνο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Θ1, ν δε ππφγεηνο φξνθνο ζηελ θαηεγνξία Θ3.               

΄Οηαλ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζην ηζφγεην, εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία Θ1 θαη ζπλεπψο δελ έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε πνπ αλαθέξεη φηη ζε θηίξηα ηεο 
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θαηεγνξίαο Θ2 κε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 15 κέηξσλ εγθαζίζηαηαη κφληκν πδξνδνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ δίθηπν. 

 Οη φξνθνη κε ρξήζε θαηνηθίαο πνπ ζπλππάξρνπλ ππεξάλσ ηνπ ηζνγείνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 15 κέηξσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ ζην ελ 

ιφγσ θηίξην. Δθηφο βέβαηα αλ ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4.3.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 

71/1988, δειαδή φηαλ ην ζπλνιηθφ χςνο θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 28 κέηξσλ.  

 

13.6 Οη ηδησηηθήο ρξήζεο ηαζκνί Απηνθηλήησλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ θηηξίσλ θαη έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

960/1979 (ΦΔΚΑ’194) εκπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 455/1976 (ΦΔΚΑ’ 169) 

φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ 379/1980, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο γηα 

ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, αιιά κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηζηή ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή Πνιενδνκηθψλ Γηαηάμεσλ.  Οη ελ ιφγσ ηδησηηθήο ρξήζεο ηαζκνί Απηνθηλήησλ πνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ 71/1988 θαη θαηαιακβάλνπλ σθέιηκε 

ζηεγαζκέλε επηθάλεηα άλσ ησλ 100 η.κ, ζαθψο εκπίπηνπλ απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 455/1976 φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ην 

Π.Γ. 379/1980 θαη ην Π.Γ. 316/1986 θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζ’ απηνχο ηα κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν. 

ε πεξίπησζε δε φπνπ δηαπηζησζεί χζηεξα απφ απηνςία, φηη δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε αξκφδηα 

Πνιενδνκηθή Αξρή γηα ηηο δηθέο ηεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 Δπλφεην είλαη φηη, ζηνπο ελ ιφγσ ηδησηηθνχο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ, εθφζνλ ππάξμεη αίηεζε 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζα ρνξεγείηε χζηεξα απφ απηνςία πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο.          

  Δπίζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο αδεηνδνηνχζαο Αξρήο λα απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

13.7 ηνλ Πίλαθα Θ.2 ηεο παξαγξ. 3.3 ηνπ άξζξνπ 13 πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηεγνξία Θ2 

΄΄Τπέξγεηα πνιπφξνθα΄΄ σο κέγηζην εκβαδφ ππξνδηακεξίζκαηνο ηα 1.000 η.κ, κε δπλαηφηεηα 

αχμεζεο απηνχ ηνπ νξίνπ σο ηα 2.000 η.κ. κε ηελ πξνυπφζεζε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

θαηαηνλεηήξσλ. Σνχην ηζρχεη φηαλ ζην θηίξην θαηεγνξίαο Θ2 πνπ εμεηάδεηαη ππάξρνπλ αληιίεο 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ην χςνο ππεξβαίλεη ηα 28 κέηξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πεξηνξηζκφο πνπ 

ηίζεηαη αθνξά ηνλ φγθν ππξνδηακεξίζκαηνο ν νπνίνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 21.000 θπβ. 

κέηξα. 

    Δπίζεο γηα ηελ θαηεγνξία Θ3 “ππφγεηα” πξνβιέπεηαη σο κέγηζην εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο 

ηα 500 η.κ. 

 

14. Γείθηεο ππξαληίζηαζεο δνκηθώλ ζηνηρείσλ - θαηάηαμε εζσηεξηθώλ ηειεησκάησλ 

(άξζξν 14). 

14.1 Δζσηεξηθά ηειεηψκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 1.1 ηνπ άξζξνπ 1 ην Π.Γ 71/88, 

ιέγνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ φπσο επηρξίζκαηα, επελδχζεηο, επηζηξψζεηο, ρξσκαηηζκνί, 

αξκνινγήκαηα, κνλψζεηο θ.ι.π. Δπνκέλσο  πξνθεηκέλνπ επί εζσηεξηθψλ ηειεηψκαησλ 

επελδχζεσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αηζνπζψλ ζπγθεληξψζεηο θνηλνχ, πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ κε 

ζηνηρεία - πιηθά ηεο θαηεγνξίαο 4, ηζρχεη ε αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηακέλνπ μελνδνρείνπ ζχκθσλα 
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κε ην παξάξηεκα Β’ ηνπ άξζξνπ 14 κε ηελ δπζκελέζηεξε βαζκνινγία ηεο θαηεγνξίαο 4 θαη θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 3.3 ηνπ άξζξνπ 19 πεξί αμηνιφγεζεο πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ. 

14.2 χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 3.2.10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 71/88 φια ηα θνπθψκαηα ζε ηνίρνπο 

ππξνδηακεξηζκάησλ ή ζε ππξνπξνζηαηεπφκελα θξεάηηα πξέπεη λα είλαη ππξάληνρα κε δείθηε 

ππξαληίζηαζεο ηνλ απαηηνχκελν γηα ηνλ αληίζηνηρν ηνίρν. Ζ παξάγξαθνο 3.2.15 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε επηηξεπηή απφζηαζε αλνηγκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο δηαθνξεηηθψλ ππξνδηακεξηζκάησλ θαη δελ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ππξνδηακεξίζκαηνο, ε νπνία ζαθψο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1. 

14.3 Οηαλ ζηηο Π.Τ ππνβάιινληαη, γηα θάζε πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ), γηα ηελ ππξαληνρή πιηθψλ, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ 71/88, ζα πξέπεη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά λα ζπλνδεχνληαη κε 

έγγξαθν ηνπ Δ.Λ.Ο.Σ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ην εξγαζηήξην πνπ ηα εμέδσζε είλαη 

αλαγλσξηζκέλν ή δηαπηζηεπκέλν απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ή Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο ηνπ.  

 

14.4  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο ζαο εγθεθξηκέλεο κειέηεο παζεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία, δηαθφξσλ ρξήζεσλ θηηξίσλ κε θέξνπζεο 

θαηαζθεπέο απφ ζίδεξν θαη ηνηρνπνητα απφ κεηαιιηθά πάλειο, ηφηε : 

   α) χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ.71/88, νη ζηδεξέο θαηαζθεπέο ρσξίο 

εηδηθή ππξνπξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε ή  επέλδπζε, ζεσξνχληαη φηη παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ 

δείθηε ππξαληίζηαζεο. Ο δείθηεο ππξαληίζηαζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

δηαηνκή, φζν θαη απφ ην πιηθφ επηθάιπςεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε πηζηνπνηεηηθφ εμνπζηνδνηεκέλνπ εξγαζηεξίνπ μέλεο 

ρψξαο, θαηά πξνηίκεζε Δπξσπατθήο, πνπ ρξεζηκνπνηεί απνδεθηή πξφηππε δνθηκαζία ρψξαο 

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.  

   β) Δμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο  ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Π.Γ. 71/88, θέξνπζεο θαηαζθεπέο κνλφξνθσλ θηηξίσλ ρσξίο ππφγεην θαη ρσξίο ηελ 

πξφβιεςε θαηαζθεπήο κειινληηθψλ νξφθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο 

: 

   (η).- Να έρνπλ κηθηφ χςνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 4,50 κέηξσλ. 

   (ηη).- Να έρνπλ κηθηφ εκβαδφ φρη κεγαιχηεξν ησλ 200 η. κέηξσλ. 

   (ηηη).- Γελ  ραξαθηεξίδνληαη ή δελ πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο πςεινχο βαζκνχ θηλδχλνπ ή      

         επηθίλδπλνπο, ζπλνιηθά είηε κεκνλσκέλα. 

 

  γ) Ζ Τπεξεζία καο κε ηελ 18419 Φ. 701.6/4-6-1997 Γηαηαγή Α.Π.. έρεη θάλεη απνδεθηφ ην 

ζχζηεκα μεξάο δφκεζεο (κε γπςνζαλίδεο) πνπ παξάγεη ε KNAUF ΓΤΦΟΠΟΗΗΑ Α.Β.Δ.Δ. ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηθάιπςε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, εθφζνλ ηεξνχληαη 

νη απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ δηαηαγή. 

Δπίζεο, γηα ηελ επηθάιπςε ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε άιιν 

δνκηθφ πιηθφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 71/88. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Β  

15. Τθηζηάκελα μελνδνρεία (άξζξα 16 - 22). 

 

15.1 Καηά ην πλεχκα θαη έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ Π.Γ. 71/88 ν θαλνληζκφο 

ππξνπξνζηαζίαο ησλ πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ αθνξά ζαθέζηαηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ 
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πθηζηακέλσλ ηνπξηζηηθψλ θηηξίσλ κε ρξήζε πξνζσξηλήο δηακνλήο, δει. μελνδνρείσλ θιαζηθνχ 

ηχπνπ, μελψλσλ, κνηέι, κπαλγθαιφνπο (BUNGALOWS) επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, 

θαηαζθελψζεσλ (CAMPINGS) ή άιιεο  Διιεληθήο ή μέλεο πξνέιεπζεο αλάινγεο νλνκαζίαο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χπλν θαη πεξηέρνπλ αληίζηνηρνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. 

πλεπψο θαηά ηελ έλλνηα θαη πλεχκα εθαξκνγήο ηνπ φξνπ “άιιεο Διιεληθήο ή μέλεο 

πξνέιεπζεο αλάινγεο νλνκαζίαο “ ηα πθηζηάκελα ηνπξηζηηθά θηίξηα ππφ ηελ νλνκαζία 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, παλζηφλ, θ.ι.π ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

ππφ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ 71/88 ηνπξηζηηθά θηίξηα πξνζσξηλήο δηακνλήο. 

15.2 Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ  71/88 φια ηα πθηζηάκελα μελνδνρεία επηβάιιεηαη λα 

ζπληάζνπλ κειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ απηφ. Απφ ην αλαθεξφκελν Π.Γ. δελ παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην 

δηθαίσκα απνθιίζεσλ απφ ηελ κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ φξσλ ππξνπξνζηαζίαο, αιιά 

πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ηνπ 

θηηξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ελφο μελνδνρείνπ δελ είλαη απνδεθηφ κε 

ηα ππάξρνληα κέζα ππξνπξνζηαζίαο, πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη αλαγθαίεο 

κεηαβνιέο γηα λα πξνθχςνπλ απνδεθηά θαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6.  

 

15.3 Οια ηα πθηζηάκελα μελνδνρεία αλεμάξηεηα απφ ηελ δπλακηθφηεηα ηνπο, ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ ζηηο Π.Τ γηα έγθξηζε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. Ξελνδνρεία κε δψδεθα (12) ή 

ιηγφηεξεο θιίλεο ζα ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ηα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 18, 

ελψ απηά πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα (12) θιίλεο ζα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ θαλνληζκνχ. 

 

15.4  χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 γηα θάζε μελνδνρείν πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη γηα 

ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 2/1979  Ππξ/θή Γ/με (ΦΔΚ 

Β’100), επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί λέα κειέηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο.  

 

15.5  Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ 71/88 θαη 

ε ελ ζπλερεία δηαδηθαζία έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 71/88 γηα μελνδνρεία : 

α) Πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαη είραλ εγθεθξηκέλε κειέηε κε ηελ 2/79 Ππξ/θή Γ/με πξν ηεο 17-3-88  

    (εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο Π.Γ 71/88 γηα μελνδνρεία).   

β) Πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαη είραλ εγθεθξηκέλε κειέηε κε ηελ 2/79 Ππξ/θή Γ/με θαη ηελ είραλ  

    εθαξκφζεη πξν ηεο 17-3-88. 

γ) Πνπ θαηαζθεπάδνληαλ θαη είραλ εγθεθξηκέλε κειέηε κε ηελ 2/79 Ππξ/θή Γ/με θαη ηελ είραλ  

    εθαξκφζεη πξν ηεο 17-3-88.   

δ) Πνπ επξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο έθδνζεο ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη είραλ εγθεθξηκέλε              

    κειέηε   κε ηελ 2/79 Ππξ/θή Γ/με πξν ηεο 17-3-88. 

 

15.6 Σα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ 2/79 Ππξ/θή Γ/με κειέηε ηνπο, λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηή 

θαη λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ. Δθφζνλ φκσο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

λέα κειέηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ππξνπξνζηαζίαο πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ, λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ. 
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   Δμππαθνχεηαη φηη εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ππέβαιαλ λέα κειέηε, ζχκθσλα κε 

ην Π.Γ 71/88, θαη είραλ πξφηεξνλ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη’ εθαξκνγή ηεο 2/79 Ππξ/θήο Γ/μεο, 

ρσξίο λα έρεη πινπνηεζεί, δελ κπνξνχλ λα ππαλαρσξήζνπλ. 

 

15.7 Ξελνδνρεία πνπ έρνπλ εγθεθξηκέλε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 2/79 Ππξ/θή 

Γ/με, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ε κειέηε έρεη 

πινπνηεζεί, ζα ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ Γ/με απηή. Δμαθνινπζνχλ δε λα 

ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο κε ηελ δηάηαμε απηή Γηαηαγέο Α.Π..   

15.8 ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 71/88 δελ θαζνξίδεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο θνξάο 

αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ εμφδσλ θηλδχλνπ, αιιά θάζε πφξηα ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη ακέζσο απφ ηελ πιεπξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε δηαθπγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θιεηδαξηέο λα κελ απαηηείηαη θιεηδί γηα λα 

αλνίμνπλ απφ ηελ πιεχξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθπγή.   

 

15.9 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε πθηζηάκελα μελνδνρεία πίλαθαο 1 

(ζπληειεζηήο Α) ζα πξνζκεηξάηαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ, ελψ γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ πίλαθα 1 (ζπληειεζηήο Γ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη 

εθπαηδεπζεί απφ ηελ Π.Τ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ππξθατψλ. 

 

15.10 χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ 71/88, ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

(εζηηαηφξηα, αίζνπζεο ππνδνρήο, αλαςπρήο, εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ, θ.ι.π) πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηα θηίξηα ησλ πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ αθνινπζνχλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ρψξνπο 

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ.   

 

15.11 χκθσλα κε ηηο παξαγξ. 5,6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ 71/88 βαζηθφ θξηηήξην, γηα λα 

πξνζδηνξηζζεί ε λνκνζεζία πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζε πθηζηάκελα μελνδνρεία είλαη λα εμεηάδεηαη εάλ νη ρψξνη απηνί απνηεινχλ ηδηαίηεξν 

ππξνδηακέξηζκα ή φρη θαη εθφζνλ : 

  α) Δίλαη ζε ηδηαίηεξν ππξνδηακέξηζκα ηφηε γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο έρεη εθαξκνγή ε 3/81 

Ππξ/θή  Γ/με ή άιιε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Ο ππνινγηζκφο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 3/81 Ππξ/θή Γ/με. 

Δμππαθνχεηαη δε φηη ε παξαπάλσ Ππξ/θή Γ/με ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο έρεη πιήξε εθαξκνγή 

(δει. παξέρεηαη θαη ην δηθαίσκα ησλ απνθιίζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θ.ι.π.). 

  β) Γελ είλαη ζε ηδηαίηεξν ππξνδηακέξηζκα, ηφηε γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο έρεη εθαξκνγή ν 

θαλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ θαη ε ππξνπξνζηαζία απηψλ ζα 

εμεηάδεηαη ζην  ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ζα εθαξκφδνληαη θαη ηπρφλ απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 3/1981 Ππξ/θή Γ/με, ρσξίο βέβαηα σο ηέηνηα λα ζεσξείηαη ε 

ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Γηάηαμεο απηήο. Δπλφεην είλαη φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξέρεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ην δηθαίσκα ησλ απνθιίζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ 71/88 ζα γίλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 10, φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 2.1.1 ηνπ άξζξνπ 

6 πνπ αλαθέξεηαη  ζηα λέα μελνδνρεία. 
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15.12 ε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κήθνπο ηνπ αδηεμφδνπ ζε πθηζηάκελα μελνδνρεία ζα 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ πφξηα ηεο πην απνκαθξπζκέλεο κνλάδαο δηακνλήο ηνπ αδηεμφδνπ κέρξη ην 

θιηκαθνζηάζην, αλεμάξηεηα αλ απηφ είλαη ππξνπξνζηαηεπκέλν ή φρη θαη κε δεδνκέλν φηη ν 

φξνθνο εμππεξεηείηαη απφ έλα θιηκαθνζηάζην. Δπλφεην είλαη φηη ζε πεξηπηψζεηο χπαξμεο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αδηεμφδσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 3 (8) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε. Οηαλ φκσο ζην θηίξην ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θιηκαθνζηάζηα, σο 

αδηέμνδν ραξαθηεξίδεηαη ην ηκήκα απφ ηελ πην απνκαθξπζκέλε πφξηα ηεο κνλάδαο δηακνλήο 

κέρξη ηνπ ζεκείνπ επηινγήο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ είζνδν ζε 

θιηκαθνζηάζην (βιέπε ζρ. Β 2 ηνπ άξζξνπ 6).       

15.13 χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ 71/88 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ 374/88, ε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζπληάζζεηαη γηα θάζε πθηζηάκελν 

μελνδνρείν, ζπληάζζεηαη επίζεο θαη γηα ηηο πξνζζήθεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ηξεηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο :  

  α) Ζ πξνζζήθε λα θαιχπηεη κέρξη 30% ηνπ φγθνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ. 

  β) Να κελ μεπεξλάεη ηα 200 η.κ θαη 

  γ) Να κελ απνηειεί αλεμάξηεηε κνλάδα. 

 

Αξα εάλ ζπληξέρνπλ φιεο νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ε πξνζζήθε ζεσξείηαη πθηζηάκελν 

μελνδνρείν θαη θαηά ζπλέπεηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θεθάιαηνπ Β’ ηνπ 

Π.Γ 71/88.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έζησ θαη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο δελ ζπληξέρεη, ηφηε εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 71/88 ζην ηκήκα ηεο πξνζζήθεο. 
 

15.14 Οηαλ ζε πθηζηάκελν μελνδνρείν έρεη γίλεη απζαίξεηε πξνζζήθε νξφθνπ, ε νπνία φκσο δελ 

μεπεξλά ηα φξηα πνπ ζέηεη ην Π.Γ. 374/88, ηφηε :  

   α) Ζ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ απφ πνιενδνκηθή άπνςε θαη ηεο 

ζηαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο θαη ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ 

ρνξεγεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε μελνδνρεία, ελψ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Ππξ/θήο Τπεξεζίαο 

αλήθεη κφλν ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.          

   β) Οη Π.Τ. πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ αλ έλα μελνδνρείν είλαη λέν ή πθηζηάκελν γηά λα 

εθαξκφζνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο, ζα εθαξκφδνπλ ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξ. 1 ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθα ζηνηρεία 

φηη ην μελνδνρείν είλαη πθηζηάκελν θαη ε απζαίξεηε πξνζζήθε ηνπ νξφθνπ δελ μεπεξλά ηα φξηα 

πνπ ζέηεη ην Π.Γ. 374/88, ηφηε απαηηείηαη κφλν ε ζχληαμε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ ζην ζχλνιν ηνπ μελνδνρείνπ, ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε 

ζηελ Ππξ/θή Τπεξεζία βεβαίσζε ηεο Πνιενδνκίαο γηα εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε ηεο πξνζζήθεο 

ηνπ νξφθνπ.  

 

15.15 Eθαπηφκελα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πνπ δηαζέηνπλ μερσξηζηέο άδεηεο νηθνδνκήο θαη 

ηδηνθηεζηαθά αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, φκσο δελ απνηεινχλ αλεμάξηεηα 

ππξνδηακεξίζκαηα, ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη αλεμάξηεηα απφ 

απφςεσο ππξνπξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα κε δεδνκέλε ηελ απαίηεζε ρνξήγεζεο δχν 

πηζηνπνηεηηθψλ ππξνπξνζηαζίαο, επηβάιιεηαη αλακθηζβήηεηα ν ππξάληνρνο δηαρσξηζκφο ησλ 
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μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ κεηαμχ ηνπο θαη ε ππνβνιή γηα έγθξηζε ζηε Π.Τ μερσξηζηψλ 

κειεηψλ ππξνπξνζηαζίαο.  

 

15.16 χκθσλα κε ηελ παξάγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ 71/88 ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηα 

πθηζηάκελα μελνδνρεία, απνηειεί θξηηήξην αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ απφ 

απφςεσο ππξνπξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα ν ππνβηβαζκφο ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε 

μελνδνρείν κε 12 θιίλεο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ αληίζηνηρε αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο 

ππξνπξνζηαζίαο.  

 

15.17 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 δελ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζα θαη κέηξα 

ππξνπξνζηαζίαο, αιιά αμηνινγνχληαη νξηζκέλνη παξάκεηξνη ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηε ππξνπξνζηαζία ηνπ θαη εθφζνλ δίδνπλ απνδεθηή βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα 6, παξέιθεη 

θάζε παξέκβαζε απφ πιεπξάο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή κειεηεηή. ε πεξίπησζε φκσο πνπ απφ 

ιάζνο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηε κειέηε πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Π.Τ θάπνηα επί πιένλ κέηξα θαη κέζα 

ππξνπξνζηαζίαο δχλαηαη ν ελδηαθεξφκελνο κε λέα κειέηε - αμηνιφγεζε λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε 

ηεο πξνεγνχκελεο.   

  

15.18 Οη ππφγεηνη φξνθνη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξ. 24 ηνπ Ν.1577/1985 “Γεληθφο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο”, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηακνλή, πξνζκεηξψληαη θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο πηλάθσλ θαη παξακέηξσλ 

ππξαζθάιεηαο πθηζηακέλσλ μελνδνρείσλ, φπνπ ξεηά απφ ηελ λνκνζεζία επηβάιιεηαη φπσο π.ρ 

ζηνπο πίλαθεο 3.11 θαη 3.12 (βιέπε άξζξν 19 παξάγξ. 3.11 θαη 3.12 ηνπ Π.Γ 71/88).               

 

15.19 Οξνθνη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξάγξ. 23 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1577/85 είλαη ηα ηκήκαηα 

ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία δηαρσξίδεηαη απφ δηαδνρηθά δάπεδα θαζ’ χςνο. Δπνκέλσο θαη ν αξηζκφο 

νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ είλαη αληίζηνηρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδνρηθψλ απηψλ δαπέδσλ. 

 

15.20 χκθσλα κε ην Π.Γ 71/88 ηα ππξνδηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα μελνδνρεηαθφ 

ζπγθξφηεκα, ηφζνλ απηά πνπ απνηεινχλ βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ην 

μελνδνρείν, φζνλ θαη απηά πνπ δελ έρνπλ ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη απνηεινχλ απηνηειείο ρξήζεηο, 

ιακβάλνληαη ηα κελ πξψηα ππνρξεσηηθά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ μελνδνρείνπ, ηα δε 

δεχηεξα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 19 ηνπ Γ/ηνο.  

 

15.21 Οηαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε, ζηα ηξία ππνζπζηήκαηα ππξαζθάιεηαο θαη ηελ γεληθή 

ππξαζθάιεηα δελ πξνθχπηνπλ βαζκνί απνδεθηνί, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο επηθέξεη κεηαβνιέο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε ζηνηρεία πνπ βαζκνινγνχληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 3, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

απνδεθηά θαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6 (άξζξν 19 παξάγξ. 1 βήκα 6.4)  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

 

16 Γεληθά (άξζξν 15) 

16.1 Απφ ηηο γεληθέο ή ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 71/88 δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θηίξηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο απηνχ. Απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα 
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απαηηνχκελα δηαθηνινγεηηθά, γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ 

δηαθφξσλ ρξήζεσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ πξνβιέπεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Ππξ/θήο 

Τπεξεζίαο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο. 

Τζηεξα απφ ηα παξαπάλσ νη Ππξ/θέο Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά 

ππξνπξνζηαζίαο πξνο πηζηνπνίεζε ιήςεο ησλ κέηξσλ θαη κέζσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο  

ζε θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 71/88, 

φηαλ απηφ δεηείηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα είλαη 

πέληε (5) έηε, εθηφο αλ απφ άιιεο δηαηάμεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά (π.ρ. ηαζκνί απηνθηλήησλ, 

θαηαζθελψζεηο θ.ι.π) 

16.2 Οη ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηέο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ ρξήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ ε Π.Τ. λα εγθξίλεη ηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη λα ρνξεγήζεη πηζηνπνηεηηθφ 

πξέπεη λα  ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κ.Τ.Α 3021/1986 (ΦΔΚ. 

Β’247).             

Γελ ζα απαηηείηαη φκσο, κέρξη λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ε πξνζθφκηζε ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο θαηά ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο γηα 

θάζε είδνπο επηρείξεζε θαη δξαζηεξηφηεηα, κε εμαίξεζε : 

 Δγθαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη γεληθά βηνκεραλίαο 

πεηξειαίνπ. 

 Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο πγξαεξίνπ. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ Πφιεσλ 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλσλ Οηθηζηηθψλ ζρεδίσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα 

απαηηείηαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε θιίκαθα 1:500 ή 1:1000 ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο ή εγθαηάζηαζεο. 

 

16.3 Ζ κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.71/88 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 374/88, απνηειεί 

κεραλνινγηθή κειέηε εηδηθνχ ραξαθηήξα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ, 

ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απηψλ 

(Γηπισκαηνχρσλ ή Σερλνιφγσλ). Παξάιιεια νη Ππξ/θέο Τπεξεζίεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα 

ειέγρνπλ θαη λα αμηψλνπλ ν ππνγξάθσλ ηελ κειέηε λα έρεη απηφ ην δηθαίσκα. Ο έιεγρνο ηεο 

κειέηεο παζεηηθήο ππξ/ζίαο κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απφ 

ηνλ κεραληθφ εθαξκνγήο, ελψ ν έιεγρνο ηεο κειέηεο ελεξγεηηθήο ππξ/ζίαο γίλεηαη απφ ηελ 

Ππξ/θή Τπεξεζία,  ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 71/88. 

     Δπηπιένλ φκσο ζηηο παξαγξ. 4.1.1 θαη 4.3.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 71/88, φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 374/1988, αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο γηα ηα κφληκα 

ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο θαη ππξφζβεζεο, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

Γηπισκαηνχρσλ θαη Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ. 

    Τζηεξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, φηαλ γηα έλα θηίξην ή εγθαηάζηαζε ππάξρεη απαίηεζε, απφ 

ηελ πθηζηάκελε θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία, γηα κφληκα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο, ε κειέηε 

απηή πνπ είλαη εηδηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ Γηπισκαηνχρν ή Σερλνιφγν 

κεραλνιφγν ή ειεθηξνιφγν κεραληθφ, ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απηψλ. ε 

πεξίπησζε δε, πνπ ηέηνηα κειέηε ππνγξάθεηαη απφ ηερληθφ επηζηήκνλα άιιεο εηδηθφηεηαο, 

πξέπεη απηφο λα απνδεηθλχεη ζηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία φηη έρεη απηφ ην δηθαίσκα.  

Ωο κόληκα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζεσξνύληαη : 

    α) Υεηξνθίλεην θαη απηφκαην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 
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    β) Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο 

    γ) Απηφκαην ζχζηεκα ηνπηθήο εθαξκνγήο  

    δ) Απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο, φπσο απηφκαην ζχζηεκα νιηθήο ή κεξηθήο θαηάθιπζεο, 

απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ χδαηνο (SPRINGLERS), μεξάο ζθφλεο, δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO2) θ.ι.π. 

    ε) Μφληκν ππξνζβεζηηθφ πδξνδνηηθφ δίθηπν 

Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη νη απηνδηεγεηξφκελνη ππξνζβεζηήξεο νξνθήο δελ απνηεινχλ ζχζηεκα 

ππξνπξνζηαζίαο. 

Οηαλ φκσο ππάξρεη απαίηεζε κφλν γηα θνξεηά κέζα ππξνπξνζηαζίαο ε κειέηε ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα ππνγξάθεηαη θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ (Αξρηηέθηνλα, 

Πνιηηηθφ, Υεκηθφ, Ναππεγφ, θ.α.). 

 

16.4 ηα  πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 71/88 έρεη πξνθχςεη φηη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελεξγεηηθήο 

ππξ/ζίαο απφ ηελ Ππξ/θή Τπεξεζία είλαη ε ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηελ θπξία πεγή ηξνθνδνζίαο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Γ.Δ.Ζ. Καηφπηλ απηνχ ε κελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία εμαθνινπζεί λα 

ειέγρεη ζχκθσλα κε ηελ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ηελ ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ηνπ 

θηηξίνπ γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ην δηθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. (άξζξν 9 Ν. 1512/85), ε δε Ππξ/θή 

Τπεξεζία είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη νπζηαζηηθά θαη αλεμάξηεηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ ελεξγεηηθήο ππξ/ζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ηήξεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ) κεηά ηελ ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηελ Γ.Δ.Ζ.         

 

16.5 ε θηίξηα κηθηήο ρξήζεο πνπ εθπιεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαγξ. 1.2.2 ησλ Γεληθψλ 

Γηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Ππξ/ζίαο, εθφζνλ θάπνηα επηκέξνπο ρξήζε ηνπο απνηειεί απηνηειέο 

ππξνδηακέξηζκα, δχλαηαη λα εμεηαζζεί ρσξηζηά θαη λα ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα έρεη πινπνηεζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο γηα ην 

ππξνδηακέξηζκα πνπ θαηαιακβάλεη ε ρξήζε απηή. 

16.6 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 71/88  ν Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο 

εθαξκφδεηαη ζηα λέα θηίξηα φισλ ησλ ρξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ΄απηφλ θαζψο θαη ζηα 

πθηζηάκελα μελνδνρεία. Οζνλ αθνξά φκσο ην ζέκα ησλ πξνζζεθψλ ζε πθηζηάκελα μελνδνρεία 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 374/88 (ΦΔΚ Α’168) (άξζξν 1). Δθφζνλ ε πξνζζήθε μεπεξλά ηα 

φξηα πνπ ζεζπίζζεθαλ κε ην Π.Γ. 374/1988 θαη είλαη ιεηηνπξγηθά εμαξηεκέλε κε ην ππάξρνλ, 

φιν ην θηίξην εμεηάδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Γ. 71/1988. ηελ πεξίπησζε δε πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελν θηίξην άιιεο ρξήζεο, πιήλ 

μελνδνρείνπ θαη ην νπνίν έρεη αλεγεξζεί πξν ηεο ηζρχνο ηνπ, εθφζνλ γίλεηαη θαη’ επέθηαζε 

πξνζζήθε θαη ην ηκήκα απηφ έρεη ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε κε ην πθηζηάκελν, ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηάζηαζεο αληηκεησπίδεηαη σο πθηζηάκελν θηίξην νπφηε δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 71/1988, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε απνδνρή ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/1988, 

εθφζνλ απνδεηθλχεηαη δπλαηή θαηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηψλ.        

Οηαλ ην ηκήκα δελ έρεη ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε κε ην πθηζηάκελν ε πξνζζήθε ηνπ θηηξίνπ 

εμεηάδεηαη, απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/1988. 

16.7 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο κειέηεο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο γηα θηίξηα θαηά ην ζηάδην έθδνζεο νηθνδνκηθήο ηνπο άδεηαο, ελψ αθνινχζσο 

θαηαζθεπάδεηαη κφλνλ έλα ηκήκα απηνχ, κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηνχληαη ηα κέηξα θαη κέζα 
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ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ην Π.Γ. 71/1988 γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

θηηξίνπ ζα αληηκεησπίδνληαη  σο εμήο : 

   α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ζηηο  Π.Τ. κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα νιφθιεξν 

θηίξην, αιιά έρεη θαηαζθεπαζζεί κφλνλ έλα ηκήκα ηνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

θάπνηα επηρείξεζε, λα δέρνληαη νη Π.Τ. ηελ  λέα (ελαιιαθηηθή) κειέηε ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα είλαη επαξθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κφλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο λα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 71/88, δειαδή ρσξίο ηελ ππνβνιή ηεο λέαο 

κειέηεο πξψηα ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, αιιά απεπζείαο ζηελ Π.Τ.           

   β) Σα κέηξα θαη κέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηε λέα κειέηε, ζα 

πξέπεη λα επαξθνχλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί. 

 

   γ) Ζ αξρηθή κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα νιφθιεξν ην θηίξην δελ θαηαξγείηαη, 

αιιά ζα απαηηεζεί απφ ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα Π.Τ. ε πινπνίεζή ηεο κφιηο απνπεξαησζεί φιν ην 

θηίξην ζχκθσλα κε ηελ άδεηα νηθνδνκήο ηνπ. 

 

   δ) Δμππαθνχεηαη φηη ε εγθεθξηκέλε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη ρσξίο θακία παξέθθιηζε ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ.  

  

     Πξνθεηκέλνπ δε λα ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα 

δεηείηε ηελ πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, φηη ζε 

πεξίπησζε λέαο πξνζζήθεο ή απνπεξάησζεο ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα ελεκεξψζεη ηελ 

θαηά ηφπν αξκφδηα Π.Τ. Δπίζεο ζηα πηζηνπνηεηηθά ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζ’ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα θαη ν αξηζκφο 

ησλ νξφθσλ ηνπ ηκήκαηνο θηηξίνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί.    

  

   Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη νη Π.Τ. ζα γλσξίδνπλ εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηνθηήηε ή 

εθκεηαιιεπηή ηνπ ρψξνπ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηα κέζα ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή κειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη ππνρξεσηηθά ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζην θηίξην θαηά ηελ απνπεξάησζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα.  

 

16.8 Γηα ηε ραξηνζήκαλζε ησλ κειεηψλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ Α.Π.. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη απαιιάζζνληαη απφ ηε  ραξηνζήκαλζε νη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ Γεκνζίσλ θηηξίσλ 

θαη ΟΣΑ.  

 

16.9 Οη Π.Τ. πέξα ησλ κειεηψλ ππξνπξνζηαζίαο πνπ δέρνληαη απφ ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία ηεο 

ρψξαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 71/1988, ζα δέρνληαη επίζεο θαη ηηο κειέηεο πνπ 

δηαβηβάδνληαη κέζσ ησλ Πνιενδνκηθψλ Γξαθείσλ ησλ Γήκσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Νανδνκίαο  ηεο 

Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη ησλ άιισλ Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ απφ ην 

λφκν ηε δπλαηφηεηα απηή. 

 

16.10 Οπνπ απφ ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ, επηβάιιεηαη ε 

ζπγθξφηεζε Οκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο, απηή ζα ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα 

ζην Παξάξηεκα “Δ” ηεο 3/1981 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο. 
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16.11 ε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία ζαο ζε κία επηρείξεζε ρσξίο λα έρεη ιήμεη ε 

ηζρχο ηνπ, κπνξεί ε Π.Τ. λα πξνβεί ζηελ ρνξήγεζε απηή, ζχκθσλα φκσο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1599/1986, δηελεξγψληαο πξψηα απηνςία γηα ηε δηαπίζησζε 

ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε κειέηε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα ρνξεγείηε ην αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο. 

 

17. Απφ ηε ιήςε ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη νη ππ΄αξηζκ. 20003 Φ.700.2/8-5-1981, 27591 

Φ.701.2/28-7-1986, 7894 Φ.701.4/28-2-1994 θαη 21881 Φ.701.2/18-7-1994, Γηαηαγέο καο, θαζψο 

θαη θάζε άιιε πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα. 

 

18. Παξαθαινχκε γηα ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο παξνχζαο θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο ζε 

ζπληξέρνπζεο πεξηπηψζεηο.    

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα  Α.Π..  
 kodiko-71  

                                                                                                                     Ο Αξρεγφο 

 

 

                                                                                                                Αλδξέαο Γθέθαο        

                                                                                                                 Αληηζηξάηεγνο 

 


