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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις 
ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: 
 
Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας 
 
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδοµία µελέτης παθητικής 
πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα 
συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην 
δεύτερη περίπτωση η µελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέµπονται  
στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής 
πυροπροστασίας  και αφού θεωρούνται επιστρέφουν  στην πολεοδοµία.  
  
Η µελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρείται µέρος της αρχιτεκτονικής µελέτης και 
εποµένως δικαίωµα υπογραφής έχουν οι ειδικότητες των µηχανικών που σύµφωνα µε τα 
επαγγελµατικά τους δικαιώµατα έχουν δικαίωµα να υπογράφουν αρχιτεκτονικές µελέτες 
(Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί µηχανικοί, Τοπογράφοι περιορισµένο δικαίωµα) 
 
Η µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρείται σύνθετη ηλεκτροµηχανολογική µελέτη και 
εποµένως µπορούν να την υπογράφουν µόνο Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι µηχανολόγοι µηχανικοί, ναυπηγοί µηχανικοί. 
  
Β. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας 
 
Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων 
προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
Το  πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 

 
 
 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
 

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε 
υφιστάµενα και νέα. 
 
Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 
71/1988 (Α' 32) "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων".  Ως Υφιστάµενα κτίρια Θεωρούνται 
εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική 
τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.  
 
Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιµέρους τοµείς: 

 
• στην παθητική πυροπροστασία 
• στην ενεργητική πυροπροστασία 

 
Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων εκείνων που έχουν παρθεί 
µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το 
κτίριο σε περίπτωση συµβάντος, καθώς και την αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους 
χώρους ή άλλα κτίρια. 
 
Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση µιας πυρκαγιάς ή 
στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. 
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Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

Γενικά 
Για τα κτίρια αυτά έχει εφαρµογή το Π.∆. 71/88 ‘’ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ’’ και 
τα οποία ανάλογα µε τη χρήση τους ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
• Κατοικίες 
• Ξενοδοχεία 
• Εκπαίδευσης 
• Γραφεία 
• Καταστήµατα 
• Χώροι συνάθροισης κοινού 
• Βιοµηχανίες- Βιοτεχνίες          ` 
• Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
• Κτίρια Σωφρονισµού 
• Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων 
 
Στις περιπτώσεις όπου σε ένα κτίριο πρόκειται να λειτουργήσει µια επιχείρηση που υπάγεται σε 
διαφορετική χρήση από αυτή που έχει καταταχθεί το κτίριο σύµφωνα µε την άδεια οικοδοµής του, 
απαιτείται να προβεί σε αλλαγή της χρήσης του από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή. 
 
Μέτρα πυροπροστασίας 
Με τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων επιβάλλονται µέτρα παθητικής και ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 
Στην παθητική πυροπροστασία µεταξύ άλλων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει 
να έχει κάθε κτίριο ανάλογα µε τη χρήση του, όπως δοµικά στοιχεία, οδεύσεις διαφυγής, φωτεινή 
σήµανση και φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής, καθώς και τα παρακάτω: 

- Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα και δεν πρέπει να 
βρίσκονται κοντά, από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων. 

- Πυροδιαµερισµατοποίηση των κτιρίων. (Το µέγιστο εµβαδά πυροδιαµερίσµατος εξαρτάται 
από τη χρήση του κτιρίου). 

- Κλιµακοστάσιο πυρ/στών σε κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 25 µ. 
- Ανελκυστήρας πυρ/στών σε κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 28 µ. 

 
Τα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει ανάλογα της χρήσης και του πληθυσµού, να 
διαθέτουν τα κτίρια είναι: 

- Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο όπου προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε 
κτίριο, καθώς και στα κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 28 µ. 

- Αυτόµατο σύστηµα καταιονητήρων όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα µε τη χρήση 
του. 

- Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους και όπου απαιτείται για κάθε 
κτίριο ανάλογα µε τη χρήση του. 

- Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ή τοπικής εφαρµογής όπου απαιτείται. 
- Φορητοί πυροσβεστήρες. 
- Βοηθητικά εργαλεία και µέσα κ.λ.π. 
- Συγκρότηση και εκπαίδευση οµάδων πυροπροστασίας. 

 
Μελέτη Πυροπροστασίας 
Για κάθε κτίριο συντάσσεται µελέτη πυροπροστασίας κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδοµικής 
άδειας που εγκρίνεται η µεν µελέτη παθητικής από την Πολεοδοµία, η δε µελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Για τα υφιστάµενα κτίρια η έγκριση των µελετών πυροπροστασίας γίνεται µόνο από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εκτός των απλών περιπτώσεων απαιτείται πιστοποιητικά 
πυροπροστασίας. 
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1. ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ  
Είναι αυτές που λειτουργούν σε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής µετά την 
17-2-1989. H παθητική πυροπροστασία αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Π.∆. 71/1988, ενώ η ενεργητική πυροπροστασία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 
διατάξεις της ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006) που από τις 27.2.2006 
αντικατέστησε την Κ.Υ.Α. 5905/1995.  
 
 

 
 
Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/88 
καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, 
δηλαδή τη 17-2-1989.  
Για δε τα νέα και υφιστάµενα ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή του. δηλαδή τη 
17-3-1988. 
 
Για τα υφιστάµενα κτίρια, υπάρχει νοµοθεσία που καθορίζει τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας για 
τις εξής χρήσεις: 

 
• Χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. χώροι αναψυχής, κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόµων 

κ.λ.π.), έχει εφαρµογή η 3/1981 Πυρ/κή ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β'  Β' 20). 
• Θέατρα, κινηµατογράφοι και κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόµων: έχει εφαρµογή ο Α.Ν. 

445/36, ο Α.Ν. 446/36 και το Β.∆. 15/1956. 
• Ξενοδοχειακά καταλύµατα: έχει εφαρµογή το Κεφ. Β' του Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32). 
• Εµπορικά καταστήµατα: Πυροσβεστική ∆ιάταξη υπ’ αριθ. 8γ/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄276) 
• Σταθµοί αυτοκινήτων: Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ Α' 169). 
• Βιοµηχανίες- Βιοτεχνίες: ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006) 
 
Σηµείωση: Για τις άλλες χρήσεις των κτιρίων που δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση, τα µέτρα και 
µέσα πυροπροστασίας προτείνονται κατά περίπτωση από εντεταλµένο Αξιωµατικό της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ύστερα από αυτοψία που διενεργεί στο χώρο, συντάσσει 
Έκθεση Επιθεώρησης. 

 
1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Το βασικό νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας στη βιοµηχανία, µε τη 
γενικότερη έννοια, είναι το παρακάτω: 

 
a) ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006) Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις 

βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του 
ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες. 

b) Κ.Υ.Α. 7376/1991 "Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάµειξης 
συσκευασίας και αποθηκών λιπαντικών, ελαίων και λιπών". 

c) Κ.Υ.Α. ∆7/91/4817/90 "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και 
λατοµείων". 

d) Κ.Υ.Α. 34458/90 "Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, 
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και 
λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου". 

e) Κ.Υ.Α. Π-7086/88 "Για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών (π.χ. SHELL, ΒΡ κ.λ.π.) 
που ανήκουν στο σύνδεσµο εµπορίας πετρελαιοειδών". 

f) Κ.Υ.Α. 28-6-1991(ΦΕΚ Β 578/91) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις 
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αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων, που δεν αποτελούν εταιρείες εµπορίας 
πετρελαιοειδών προϊόντων". 

g) Κ.Υ.Α. ∆3/26080/1996 "Κανονισµός εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµων µέσα σε Αεροδρόµια". 

h) Κ.Υ.Α. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/ Β'/1.7.1993). Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών 
διαµόρφωσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων 
για τη χρήση αυτού σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες 

i) Κ.Υ.Α. ∆3/5286/1997 (ΦΕΚ 23626/Β’/1997) Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως 
και 16 bar. 

j) Κ.Υ.Α. ∆3/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β’/2003) Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 

 
 

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
 

Για τις αποθήκες αυτές τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ' αριθ. 6/1996 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µε την οποία καθορίζονται: 

- τα ελάχιστα αναγκαία µέτρα παθητικής πυροπροστασίας, όπως δείκτες πυραντίστασης των 
δοµικών υλικών των πυροδιαµερισµάτων, µέγιστα εµβαδά πυροδιαµερισµάτων, αριθµός και 
πλάτος οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, φωτισµός ασφαλείας κ.λ.π. 

- τα ελάχιστα αναγκαία προληπτικά µέτρα, όπως αποφυγή ύπαρξης γυµνής φλόγας σε 
επικίνδυνους χώρους, η αποθήκευση των υλικών να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
οδεύσεις διαφυγής να µένουν ελεύθερες σε όλο το µήκος τους, καλός αερισµός των χώρων, 
κ.λ.π. 

- τα ελάχιστα αναγκαία µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως φορητοί πυροσβεστήρες, 
αυτόµατο σύσrηµα πυρανίχνευσης, αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης, µόνιµο υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα ολικής κατάκλισης κ.λ.π. 

Τα κριτήρια για την επιβολή των µέτρων και µέσων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας 
είναι: 

• Η κατηγορία κινδύνου (Ζ0, Ζ1, Ζ2 και Ζ3) που εντάσσεται η κάθε αποθήκη µε βάση το µέσο 
πυροθερµικό της φορτίο. 

• Το εµβαδά της στεγασµένης επιφάνειας που καταλαµβάνει η αποθήκη. 
• Η συστέγαση στο ίδιο κτίριο καταστηµάτων µε επιχειρήσεις άλλων χρήσεων. 

 
 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
 

Για αυτά ισχύουν: 
Όσα έχουν εφαρµόσει τις ∆ιατάξεις της 2/79 Πυρ/κής ∆/ξης και έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας πριν από την εφαρµογή του Κανονισµού Πυροπροστασίας, εξακολουθεί να ισχύει 
το καθεστώς αυτό. 
Για τα ξενοδοχεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυµούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις της 2/79 
ή δε συντάχθηκε καθόλου µελέτη πυροπροστασίας, υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του 
Κανονισµού Πυρ/σίας Υφισταµένων Ξενοδοχείων. 
Τα ξενοδοχεία που εφαρµόζουν τον Κανονισµό Πυροπροστασίας µπορούµε να τα χωρίσουµε σε 
αυτά που είναι κάτω από 12 κλίνες και αυτά πάνω από 12 κλίνες - τα κάτω από 12 κλίνες 
εφαρµόζουν µόνο τα µέτρα πυροπροστασίας του άρθρου 18 - τα πάνω από 12 κλίνες εφαρµόζουν 
τα µέτρα των άρθρων 18 και 19, δηλαδή τους πίνακες αξιολόγησης και εφόσον από αυτούς 
προκύπτει αποδεκτή πυροπροστασία χορηγείται πιστοποιητικό, ειδάλλως γίνονται παρεµβάσεις 
µέχρι να γίνει αποδεκτά, δηλαδή επιβάλλονται πρόσθετα µέτρα πυροπροστασίας. 

 
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
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Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού είναι: Θέατρα, Κιν/φοι, Εστιάσεως, Ψυχαγωγίας, Εκθέσεων, 
διαλέξεων, λεσχών, χορού κ.λ.π.  
∆ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το θεωρητικό πληθυσµό, ήτοι: 

Κατηγορία Α µέχρι 200 άτοµα 
Κατηγορία Β 201-1000 άτοµα 
Κατηγορία Γ 1001 και άνω. 

Για τους χώρους αυτούς τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ' αριθ. 3/1981 
Πυρ/κή ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β'  Β' 20) Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µε την οποία καθορίζονται και 
προδιαγράφονται βασικά τα εξής: 
a) Έξοδοι κινδύνου. 
b) Φωτεινή σήµανση - φωτισµός ασφαλείας. 
c) Πυροδιαµερισµατοποίηση των χώρων υψηλού βαθµού κινδύνου. 
d) Ενεργητική πυροπροστασία: 

   (1) Υδροδοτικο πυροσβεστικά δίκτυο. 
   (2) Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος. 
   (3) Αυτόµατο σύστηµα C02 ή σκόνης τοπικής εφαρµογής σε καυτές επιφάνειες. 
   (4) Φορητά µέσα. 
   (5) Βοηθητικά εργαλεία. 

g) Αποκλίσεις 
∆ικαίωµα αποκλίσεων έχουν όλοι οι χώροι συνάuροισης κοινού, οι αποθήκες και τα εµπορικά 
καταστήµατα που ήδη λειτουργούν σε κτίρια, τα οποία έχουν άδεια οικοδοµής πριν από την 
έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988 δηλ. πριν από τη 17-2-1989 και εφόσον είναι αποδεδειγµένη η 
αδυναµία πλήρους συµµόρφωσης. Τότε η Πυρ/κή Αρχή εγκρίνει αποκλίσεις, για το σκοπό αυτό 
συγκροτείται Πρωτοβάθµια Επιτροπή αποκλίσεων. 
 Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία µε αποδεικτικά 
επίδοσης και έχει δικαίωµα αυτός µέσα σε ένα (1) µήνα να προσφύγει στη δευτεροβάθµια 
επιτροπή αποκλίσεων, η οποία συγκροτείται για ένα (1) χρόνο µε απόφαση του Νοµάρχη και 
αποτελείται από το ∆/κτή της Πυρ/κής Υπηρεσίας και δύο (2) τεχνικούς επιστήµονες, που έχουν 
την ιδιότητα του ∆ηµοσίου υπαλλήλου. Η απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας επιτροπής αποκλίσεων 
είναι υποχρεωτική για τον επιχειρηµατία. 
 
 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Για τους χώρους αυτούς τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται από την Πυροσβεστική 
∆ιάταξη υπ’ αριθ. 8γ/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄276)  

 
Tα εµπορικά καταστήµατα εντάσσονται ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους σε κατηγορίες κινδύνου 
(Ζ0, Ζ1, Ζ2, Ζ3). Για κάθε κατηγορία προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα και µέσα παθητικής και 
ενεργητικής πυροπροστασίας, ανάλογα µε το εµβαδόν της συνολικής στεγασµένης επιφάνειας του 
καταστήµατος.  
 
6. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε υφιστάµενα κτίρια, δεν υπάρχει νοµικό καθεστώς που να 
καθορίζει συγκεκριµένα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας. 
Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε νέα κτίρια, τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στο 
άρθρο 5 του Π.∆. 71/1988, ενώ για τους χώρους του λεβητοστασίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Π .∆. 922/ 1979. 
Όµως επειδή δεν υπάρχει Αρχή που να δίνει άδεια λειτουργίας στα κτίρια κατοικιών, δεν είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί η συµµόρφωση αυτών µε τα οριζόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Γι' αυτό 
απαιτείται οι διαχειριστές αυτών να απαιτούν από τους κατασκευαστές να εγκαθιστούν στους 
διάφορους χώρους των κτιρίων µε χρήση κατοικίας τα αναγκαία µέτρα και µέσα πυροπροστασίας. 
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Γ. ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχει ο ΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ), ο οποίος 
ασχολείται µε την εκπόνηση Ελληνικών Προτύπων για όλα τα παραγόµενα στην Ελλάδα προϊόντα 
και φυσικά και για τα προϊόντα εκείνα µε πυροσβεστικό ενδιαφέρον (π.χ. προδιαγραφές 
πυροσβεστήρων, προδιαγραφές συστηµάτων πυρανίχνευσης, αυτόµατης κατάσβεσης  κ.λ.π.). 
Στις Επιτροπές εκπόνησης Ελληνικών Προτύπων για τα διάφορα υλικά και µέσα πυρόσβεσης 
συµµετέχουν και Αξιωµατικοί του Πυρ/κού Σώµατος Ελλάδος. 
Η Ελληνική Πυρ/κή Υπηρεσία δέχεται τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ και όταν δεν υπάρχουν τέτοια, δέχεται 
τα Πρότυπα από οποιαδήποτε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. 
Για την πιστοποίηση των µέσων παθητικής πυρ/σίας (δοµικά υλικά, πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.) ότι 
δηλαδή αυτά είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε συγκεκριµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, δέχεται τις 
µετρήσεις αναγνωρισµένων Εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα φορητά µέσα πυρόσβεσης (φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες) πρέπει να κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα Εθνικά ή τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και το κατασβεστικό υλικό µε το οποίο έχουν 
γοµωθεί οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι εγκεκριµένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση µιας πυρκαγιάς 
ή στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. 
 
Τα µέτρα ή µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας µπορούν να καταταγούν: 
 
Ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης σε: 

• Μόνιµα συστήµατα 
• Φορητά µέσα 

 
Ανάλογα µε τον το χρόνο έναρξης λειτουργίας των συστηµάτων σε 

• Προληπτικά µέσα 
• Κατασταλτικά µέσα 

 
 
 
 
Α. Μόνιµα κατασταλτικά συστήµατα πυροπροστασίας 
 
 
Τα συνηθέστερα σε χρήση πυροσβεστικά  µέσα που χρησιµοποιούν αυτά τα συστήµατα είναι: 
- Το νερό 
- Οι αφροί 
- Οι σκόνες 
- Το διοξείδιο του άνθρακα κ.λ.π. 
 
Όλα αυτά τα παραπάνω µέσα αποθηκεύονται στις αναγκαίες ποσότητες, σε κατάλληλες 
σταθερές συσκευές, οι οποίες προστατεύουν ένα συγκεκριµένο χώρο ή αντικείµενο. 
Η εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού µπορεί να γίνεται στην δεδοµένη στιγµή µε χειροκίνητο 
τρόπο ή µε ηµιαυτόµατο (ένας απλός χειρισµός όπως η πίεση ενός µπουτόν ή έλξη ενός 
µοχλού) ή ακόµη αυτόµατος µε εντολή που θα δοθεί από ένα κέντρο ελέγχου (ανίχνευση) 
 
Τρία είναι τα βασικά σηµεία στα οποία είναι απαραίτητο να δοθεί µεγάλη προσοχή ώστε να 
επιτευχθεί σωστός σχεδιασµός ενός τέτοιου συστήµατος 
 

• Σωστή επιλογή του µέσου που χρειάζεται η κάθε περίπτωση 
• Σωστός υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας 
• Σωστή και απρόσκοπτη διανοµή την ώρα της εκτόξευσης και σε προϋπολογισµένους 

ρυθµούς εκκένωσης που θα επιβάλλουν οι πιθανές συνθήκες της αναπτυσσόµενης 
φωτιάς 

 
Για όλα αυτά τα συστήµατα (εκτός ίσως από το νερό) υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι σχεδιασµού. 
 
- Η µέθοδος µε ολοκληρωτικό «κατακλυσµό» του χώρου που προστατεύεται. 
- Η µέθοδος µε τοπικό «καταιονισµό» 
 
Ι. Μόνιµα συστήµατα µε νερό 
 
Είναι βασικα δύο τύπων: 
- Πυροσβεστικές φωλιές µε µάνικες και αυλούς εκτόξευσης για επέµβαση µε το χέρι. 
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- Συστήµατα καταιονισµού (SPRINKLER) αυτόµατα ή ανοιχτά. 
 
 
1. Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο (Μ.Υ.Π.∆.) 
 

Τα χαρακτηριστικά που επιβάλλονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Μ.Υ.Π.∆. 

ανάλογα µε την χρήση τους, προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, 3/80 Πυρ/κη ∆ιάταξη όπως 
τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κη ∆ιάταξη, αλλά και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2451/86. 
 
Κατάταξη Μόνιµων Υδροδοτικών ∆υκτίων. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Για χρήση από την Π.Υ. και από ειδικώς εκπαιδευµένα άτοµα. 
Πυροσβεστικοί σωλήνες 65 mm (2 ½’). 
Ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό: Για µία στήλη παροχή 1900 lt/min για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον 30 min. Όπου υπάρχουν περισσότερες στήλες,  παροχή 1200 lt/min στην πρώτη 
στήλη και 750 lt/min σε κάθε πρόσθετη στήλη για χρονική περίοδο 30 min. 
Η συνολική παροχή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7200 lt/min. 
Η πηγή υδροδότησης πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υδραυλικά πιο αποµακρυσµένο 
σηµείο λήψης κάθε στήλης πίεση 4,4 bar µε παροχή 1200 lt/min  στην πρώτη στήλη και 750 
lt/min σε κάθε µία από τις υπόλοιπες στήλες 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Για χρήση από τους ενοίκους µέχρι την άφιξη της Π.Υ. 
Πυροσβεστικοί σωλήνες 25 – 45 mm (1’’ – 1 ¾’’) 
Ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό: Για µία στήλη παροχή 380 lt/min για χρονική περίοδο 
τουλάχιστον 30 min.  
Η πηγή υδροδότησης πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υδραυλικά πιο αποµακρυσµένο 
σηµείο λήψης κάθε στήλης πίεση 4,4 bar µε παροχή 380 lt/min  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Για χρήση από την Π.Υ. και ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα αλλά και από τους 
ενοίκους. 
Τα συστήµατα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται συγχρόνως στις απαιτήσεις των κατηγοριών 1 
και 2. 
 
2. Συστήµατα καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER) 
 

Τα χαρακτηριστικά που επιβάλλονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα συστήµατα καταιονισµού 
ανάλογα µε την χρήση τους, προδιαγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, 3/80 Πυρ/κη ∆ιάταξη όπως 
τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κη ∆ιάταξη, αλλά και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2451/86. 
 
- Εγκατάσταση υπο πίεση νερού 
- Εγκατάσταση υπο πίεση αέρα 
- Μικτού τύπου εγκαταστάσεις 
- Ανοιχτό σύστηµα 
 
3. Μόνιµα συστήµατα κατάσβεσης µε σκόνες (SPRINKLER) 
 
Συστήµατα κατακλυσµού κλειστών χώρων: 
Ελάχιστη ποσότητα 600 γρ. σκόνης για κάθε κυβικό µέτρο χώρου µε κατανοµή ακροφυσίων 
ώστε η συγκέντρωση αυτή να επιτυγχάνεται σε όλη την έκταση του χώρου αυτού. 
Επιτρέπεται εδώ να ληφθούν υπ όψη µόνιµοι συµπαγείς όγκοι που υπάρχουν µέσα στο γενικό 
χώρο και να αφαιρεθούν από αυτό. 
Η πλήρης εκκένωση πρέπει να επιτευχθεί σε χρόνο µικρότερο των 30 sec. 
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Τα συστήµατα συνήθως αποτελούνται από τα εξής: 
α.- ανιχνευτές θερµοδιαφορικούς. 
β.- ανιχνευτές ιονισµού-καπνού. 
γ.- Συστοιχία φιαλών ξηράς σκόνης  
δ.- Κοµβία χειροκίνητης λειτουργίας του συστήµατος. 
ε.- Πίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης  
ζ.- Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες ON-OFF σε κάθε φιάλη 
η.-  κεφαλές ολικής κατάκλυσης. 
θ.- Σωληνώσεις αναλόγου διατοµής. 
ι.- Καλωδιώσεις - σειρήνες - φωτεινούς επαναλήπτες. 

Τρόπος λειτουργίας 
Στον κάθε προστατευόµενο χώρο, εγκαθίστανται δύο κυκλώµατα ανιχνευτών, οι οποίοι θα 
συνδέονται µε τον πίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης  
Με την διέγερση του πρώτου κυκλώµατος ανιχνευτών (ιονισµού - καπνού) ο πίνακας θα δώσει 
σήµα συναγερµού και θα λειτουργήσουν µόνο οι σειρήνες και οι φωτεινοί επαναλήπτες του 
κτιρίου, για προειδοποίηση εκκενώσεως όπου υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό. 
Με την διέγερση και του δεύτερου κυκλώµατος ανιχνευτών (θερµοδιαφορικού) ο πίνακας θα 
συνεχίσει την αρχική του εντολή προς τις σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλήπτες και 
συγχρόνως θα δώσει εντολή στην αντίστοιχη ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα να ανοίξει αυτόµατα η 
φιάλη ξηράς σκόνης για την κατάκλυση του χώρου µε σκόνη από τα ελεύθερα ακροφύσια 
(κεφαλές) που βρίσκονται στην οροφή του χώρου. 
Ο µέγιστος χρόνος κατάκλυσης του κάθε χώρου είναι 30 sec. 
Παράλληλα µε την αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος θα υπάρχει και χειροκίνητη µε 
αντίστοιχα µπουτόν στον πίνακα πυρανίχνευσης, καθώς και χειροκίνητη βάνα έξω από κάθε 
χώρο. 

 
Συστήµατα καταιονισµού (τοπικής εφαρµογής) 
Η πιο διαδεδοµένη χρήση τους είναι για τις καυτές επιφάνειες παρασκευής φαγητού. 
Ελάχιστη ποσόστητα 1200 γρ. σκόνης για κάθε τ.µ. επιφάνειας και θεωρήται αρκετή για 
αντικείµενα, ή µηχανες µε τον όγκο επαυξηµένο κατά ένα µέτρο για την κάθε διάσταση γύρω – 
γύρω από τα ακρότερα σηµεία. 
 
Τα εν λόγω συστήµατα συνήθως τροφοδοτούνται από συστοιχία φιαλών ξηράς σκόνης και 
περιλαµβάνει δίκτυο διανοµής από χαλκοσωλήνα Φ22 και Φ15, το οποίο καταλήγει σε 
ακροφύσια διανοµής (κεφαλές SPRINKLER) τα οποία ενεργοποιούνται σε θερµοκρασία 1400C. 
Οι κεφαλές SPRINKLERS τοποθετούνται σε δύο παράλληλες σειρές επάνω από τις καυτές 
επιφάνειες, µία µε κλειστές κεφαλές που λειτουργούν αυτόµατα µε την άνοδο της θερµοκρασίας 
και µία µε ανοικτές κεφαλές που τροφοδοτούνται µέσω βάννας µε BY-PASS για χειροκίνητη 
λειτουργία.  
Παράλληλα στους καπνοσυλλέκτες τοποθετούνται κεφαλές SPRINKLERS σε δύο παράλληλες 
σειρές, µία µε κλειστές κεφαλές που λειτουργούν αυτόµατα µε την άνοδο της θερµοκρασίας και 
µία µε ανοικτές κεφαλές που τροφοδοτούνται µέσω βάννας µε BY-PASS για χειροκίνητη 
λειτουργία.  
Προβλέπεται προσαύξηση 15% λόγω απολειών αερισµού 
 
 
4. Μόνιµα συστήµατα κατάσβεσης µε CO2  (SPRINKLER) 
 
Τα συστήµατα συνήθως αποτελούνται από τα εξής: 
α.- ανιχνευτές θερµοδιαφορικούς. 
β.- ανιχνευτές ιονισµού-καπνού. 
γ.- Συστοιχία φιαλών CO2  
δ.- πίνακα αυτόµατης πυρανίχνευσης - κατάσβεσης  
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ε.- Κοµβία χειροκίνητης λειτουργίας του συστήµατος. 
ζ.- Κλείστρο φιαλών αυτόµατης λειτουργίας 
η.- Γενικό συλλέκτη 
θ.- κεφαλές ολικής κατάκλυσης. 
ι.- Σωληνώσεις αναλόγου διατοµής. 
κ.- Καλωδιώσεις - σειρήνες - φωτεινούς επαναλήπτες 
λ.- Σύστηµα προειδοποίησης & ασφαλείας 
 

Τρόπος λειτουργίας 
Στον χώρο θα εγκατασταθούν δύο κυκλώµατα ανιχνευτών, οι οποίοι θα συνδέονται µε τον 
πίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης  
Ο ένας ανιχνευτής θα είναι ιονισµού - καπνού και ο άλλος θερµοδιαφορικός. Με την διέγερση 
του πρώτου κυκλώµατος ανιχνευτών (ιονισµού - καπνού) ο πίνακας θα δώσει σήµα συναγερµού 
και θα λειτουργήσουν µόνο οι τοπικές σειρήνες και φωτεινοί επαναλήπτες, για προειδοποίηση 
εκκενώσεως όπου υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό. 
Με την διέγερση και του δεύτερου κυκλώµατος ανιχνευτών (θερµοδιαφορικοί) ο πίνακας θα 
συνεχίσει την αρχική του εντολή προς τις σειρήνες και τους φωτεινούς επαναλήπτες και 
συγχρόνως θα δώσει εντολή στην αντίστοιχη ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα να ανοίξει αυτόµατα το 
κλείστρο των φιαλών CO2 για την κατάκλυση του χώρου µε CO2, από τα ελεύθερα ακροφύσια 
(κεφαλές) που βρίσκονται στην οροφή του χώρου. 
Παράλληλα µε την αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος θα υπάρχει και χειροκίνητη µε 
αντίστοιχα µπουτόν στον υποπίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης έξω από τον χώρο. 
Επίσης η πόρτα του προστατευόµενου χώρου θα εχει σύστηµα επαναφοράς στην κλειστή θέση 
και  αυτόµατη διάταξη σφραγίσµατος µε ηλεκρτική εντολή πριν την κατάκλυση, ενώ ταυτόχρονα 
µέσα και  εξω από αυτή θα ανάβει επιγραφή µε την ενσδειξη '' ΠΡΟΣΟΧΗ  CO2''. 
 
 
Β. Μόνιµα προληπτικα συστήµατα πυροπροστασίας 
 

 
1. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού  
 
Το σύστηµα χειροκίνητου συναγερµού χρησιµοποιείται και ενεργοποιήται χειροκίνητα σε 
περίπτωση εκρήξεως πυρκαιάς ή ετέρου σοβαρού περιστατικού. Αποτελείται από συσκευές µε 
κοµβίο (µπουτόν) χειροκινήτου ενεργοποιήσεως, συνδεδεµένες µε συσκευές ηχητικών σηµάτων 
(σειρήνες) και θα τοποθετούνται στην φυσική διαδροµή αποµακρύνσεως από τους χώρους, 
κοντά σε κάθε έξοδο διαφυγής σε εµφανή σηµεία, εξασφαλίζοντας εύκολη προσέγγιση από το 
κοινό ή το προσωπικό, χωρίς να παρεµβάλλονται εµπόδια. Ολες οι συσκευές χειροκίνητου 
συναγερµού, σε όλους τους χώρους του  κτιρίου που θα τοποθετηθούν, πρέπει να είναι του ιδίου 
τύπου. Η θέση των κοµβίων (µπουτόν) που διαθέτει το κτίριο φαίνεται στα σχέδια. Είναι 
τοποθετηµένοι σε φανερά και προσιτά σηµεία, στον κοινόχρηστο χώρο του κάθε ορόφου 
πλησίον του κλιµακοστασίου. Τα κοµβία (µπουτόν) τοποθετηµένα, έτσι ώστε κανένα σηµείο του 
ορόφου, να µην απέχει περισσότερο από 50 m, από τον πλησιέστερο αγγελτήρα. Η πίεση του 
ηλεκτρικού µπουτόν, µετά από το σπάσιµο του γυάλινου καλύµµατος, ενεργοποιεί οµάδα 
σειρήνων συναγερµού, που είναι συνδεδεµένες στο ίδιο κύκλωµα µε τα κοµβία (µπουτόν). Ο 
συναγερµός στο παρόν κτίριο επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικές συσκευές συναγερµού (σειρήνες). Η 
ηχητική τους ισχύ είναι τέτοια ώστε να υπερκαλύπτει την µέγιστη στάθµη θορύβου σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου. Τα ηχητικά σήµατα που εκπέµπουν πρέπει να διαφέρουν από 
τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο. Κάθε συσκευή συναγερµού συνοδεύεται 
από ένα φωτεινό επαναλήπτη. Οι θέσεις των σειρηνών συναγερµού και των φωτεινών 
επαναληπτών, φαίνονται στα σχέδια.  
 
Τα συστήµατα συνήθως διαθέτουν  
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1. πίνακα πυρασφάλειας που αποτελείται: 
α.- Ισαρίθµους ενδείξεις περιοχών, αναλόγως του µεγέθους του συστήµατος και  

του προστατευοµένου χώρου του κτιρίου. 
β.- Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαµηλής τάσεως. 

Η εφεδρική τροφοδοσία να επαρκεί για συναγερµό 30 min. 
γ.- Σύστηµα αυτοµάτου επανατάξεως. 
δ.- Σύστηµα επιτηρήσεως γραµµών µετά επιλογικού διακόπτου εντοπισµού της 

βλάβης. 
ε.- Σύστηµα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών. 
ζ.- Ηχητικά όργανα συναγερµού (σειρήνες, βοµβητές, κώδωνες). 

2. Καλωδιώσεις καταλλήλων διαστάσεων. 
3. Ενδειξη ενεργοποιήσεως χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού. 
 
 
2. Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης 
 
Τα βασικότερα στοιχεία ενός συστήµατος αυτόµατης πυρανίχνευσης είναι οι αυτόµατοι 
ανιχνευτές οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενει είναι: 
 
- Ανιχνευτής ιονισµού καπνού 
Οι ανιχνευτές ιονισµού - καπνού διεγείρονται µε την παρουσία ορισµένης ποσότητας καπνού 
στους χώρους τους οποίους καλύπτουν.  
 
 
- Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής 
Οι θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές διεγείρονται όταν η θερµοκρασία του χώρου ξεπεράσει τους 60 
βαθµούς C  ή  αυξηθεί  απότοµα κατα 10 βαθµούς C, σε χρονικό διάστηµα ενός (1) λεπτου της 
ώρας.  
 
Οι ανιχνευτές τοποθετούνται µόνο στην οροφή του χώρου που καλύπτουν και σε απόσταση 
µεγαλύτερη από 15 cm από τον τοίχο, ενώ η απόσταση µεταξύ δύο ανιχνευτών δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 5 m, ενώ για συγκεκριµένους ανιχνευτές σαν µέγιστη απόσταση πρέπει να 
τηρείται αυτή που συνιστά το κέντρο δοκιµών και ο κατασκευαστής του ανιχνευτή. Η απόσταση 
των ανιχνευτών από οποιονδήποτε τοίχο δεν πρέπει να υπερβαίνει το µισό της απόστασης 
µεταξύ δύο ανιχνευτών µε µέγιστη τιµή 2,5 m. 
Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται και από διαχωριστικούς τοίχους που φθάνουν µέχρι την 
οροφή ή µέχρι 45 cm κάτω από αυτήν. Κανένα σηµείο της οροφής δεν πρέπει να απέχει 
απόσταση µεγαλύτερη από 70 % της απόστασης µεταξύ δύο ανιχνευτών. Κατά την επιλογή της 
θέσης του ανιχνευτή πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι θέσεις των υπαρχόντων θυρίδων 
αερισµού ώστε να µην επηρεάζεται η καλή λειτουργία του ανιχνευτή σύµφωνα πάντα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και του κέντρου δοκιµών. 
Κάθε ανιχνευτής υπολογίζεται ότι καλύπτει χώρο εµβαδού 25 m2. 
 
Τα συστήµατα συνήθως διαθέτουν  
1. πίνακα πυρασφάλειας που αποτελείται: 

α.- Ισαρίθµους ενδείξεις περιοχών, αναλόγως του µεγέθους του συστήµατος και  
του προστατευοµένου χώρου του κτιρίου. 

β.- Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαµηλής τάσεως. 
Η εφεδρική τροφοδοσία να επαρκεί για συναγερµό 30 min. 

γ.- Σύστηµα αυτοµάτου επανατάξεως. 
δ.- Σύστηµα επιτηρήσεως γραµµών µετά επιλογικού διακόπτου εντοπισµού της 

βλάβης. 
ε.- Σύστηµα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών. 
ζ.- Ηχητικά όργανα συναγερµού (σειρήνες, βοµβητές, κώδωνες). 
η.- ∆ιασύνδεση µε τους ανιχνευτές αντιστοίχως στις ζώνες ελέγχου. 

2. Καλωδιώσεις καταλλήλων διαστάσεων. 
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3. Ανιχνευτές µετά των βάσεων τους, µε ένδειξη ενεργοποιήσεως  
 
 
 
Γ. Φορητά µέσα πυροπροστασίας 
 
Πυροσβεστήρες  και  λοιπά  µέσα 
 
- ΞηρήςΣκόνηςΦορητός6χλγ 
- ΞηρήςΣκόνηςΦορητός12χλγ 
- Ξηρής  Σκόνης τροχήλατος 25 χλγ 
- Ξηρής  Σκόνης τροχήλατος 50 χλγ 
- Ξηρής Σκόνης Οροφής 6χλγ 
- Ξηρής Σκόνης Οροφής 12χλγ 
- ∆ιοξειδίου Ανθρακα Φορητός 6 χλγ 
- ∆ιοξειδίου Ανθρακα Φορητός 12 χλγ 
- Aφρού µηχανικού φορητός 10 λίτρων 
- Αναπνευστικές συσκ.  οξυγόνου 
- Αναπνευστικές συσκ.  πεπιεσµ. αέρος 
- Ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο 
- Στολές αµιάντου προσέγγισης 
- Στολές αµιάντου διέλευσης 
- Στολές  αµµωνίας 
- Φτυάρια 
- Σκαπάνες 
- Τσεκούρια 
- Σκεπάρνια 
- Λοστοί  διάρρηξης 
- Προστατευτικά κράνη 
- Κουβέρτες  διάσωσης δύσφλεκτες 

Ηλ/κοί φανοί χειρός 
 


