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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Δημιουργία προϋποθέσεων για αποφυγή τυχαίας
ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση σε αποθήκες ή βιομηχανίες.
• Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης ειδικών κτιρίων σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
7.4.2. Mη επιτρεπόμενες ενέργειες:
• Tοποθέτηση μονίμως ή προσωρινώς στις οδεύσεις
διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων, αντικειμένων
και άλλων κατασκευαστικών διατάξεων που μπορούν
να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν την
ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.
• Tοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να
παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές
κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου
κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών,
πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
• Κάλυψη της σήμανσης ασφαλείας και των μέσων πυροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
• Διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, τοίχων
και οροφών, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης
φλόγας.
• Χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων
σε στεγασμένους χώρους. Η χρήση τους σε υπαίθριους
χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας στους επικίνδυνους χώρους καθώς και εναπόθεση εύφλεκτων υλικών
σ’ αυτούς.
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας σε εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες και αποθήκες, υψηλού βαθμού
κινδύνου.
• Ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών που περιέχουν
εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου μετακινείται ή συχνάζει
το κοινό.
• Εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία σε προθήκες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά σε εύφλεκτα ή καυστά υλικά χωρίς τη λήψη
προστατευτικών μέτρων.
• Κλείδωμα των θυρών κοινόχρηστων εξόδων με μηχανισμούς που προϋποθέτουν τη χρήση κλειδιού για την
απασφάλισή τους.
7.5. Χρήση καυσίμων και άλλων υλικών
Εφόσον πραγματοποιείται χρήση ή αποθήκευση
υγρών ή αερίων καυσίμων και άλλων καυστών ή εν γένει επικίνδυνων υλικών, ισχύουν κατά περίπτωση και
εφαρμόζονται επιπροσθέτως, οι διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Άρθρο 8:
Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδονται από την CEN/
CENELEC, μέλος της οποίας είναι ο ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα που
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται στα
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ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό
σύστημα τυποποίησης από τον ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα αυτά
ορίζονται από το ακρώνυμο ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧΧΧ.
Για περιπτώσεις που δεν υφίστανται πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ θα ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC. Σε
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται καθόλου ή εν μέρει
από αυτά, επιτρέπεται η εφαρμογή εθνικών προτύπων
άλλων χωρών, κατά προτίμηση χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα πρότυπα ΕΛΟΤ παθητικής πυροπροστασίας είναι εν
γένει τα αναφερόμενα στα πρότυπα κατηγοριοποίησης
των μερών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-13501 καθώς και τα
κατά περίπτωση μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-12101
για συστήματα ελέγχου θερμότητας και καπνού, όπως
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ενεργητικής πυροπροστασίας είναι
τα αναφερόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη
όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
Δομικά προϊόντα ή εξοπλισμός ο οποίος έχει νομίμως
παρασκευασθεί ή / και έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ ή στην Τουρκία, ή έχει νομίμως
παρασκευασθεί και διατεθεί σε κράτος της ΕΖΕΣ που
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά στην Ελλάδα όταν
έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τα πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών που
αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας
και ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρόντος Τεχνικού
Κανονισμού για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα (κανονισμός υπ’ αριθμ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), για την
κυκλοφορία ενός δομικού προϊόντος στην Ευρωπαϊκή
αγορά, είναι απαραίτητη η σήμανση του σύμφωνα με το
σύστημα CE (CE marking). Μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της σήμανσης CE είναι και η απόδοση του δομικού
προϊόντος ως προς την αντίσταση και την αντίδραση
στη φωτιά. Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο
με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που
εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω
πιστοποιητικά αναρτώνται στον σχετικό ηλεκτρονικό
φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
αυτού.
Με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα σχετικά ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ με
τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται κατασκευές, δομικά προϊόντα και προϊόντα ενεργητικής και παθητικής
πυροπροστασίας, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, διαδικασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης
στη φωτιά και πυραντίστασης. Με όμοιες αποφάσεις
καθορίζονται κατηγορίες, επίπεδα και τιμές επιδόσεων
δομικών προϊόντων, στοιχείων και κατασκευών για τα
οποία δεν απαιτούνται εργαστηριακές δοκιμές, καθώς
και κάθε άλλη τεχνική διάταξη για τη συμμόρφωση με
το δίκαιο της Ε.Ε. σε σχέση με την πυρασφάλεια και πυροπροστασία των κτιρίων.

