
ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 37738 Φ. 700.1/ 3α 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΙΣ υπ’ αριθ. 3α 

 
Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως «περί λήψεως 
βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού». 
(ΦΕΚ 538/Β/11-9-81) 

 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
Εν Αθήναις σήµερον την 13ην του µηνός Ιουλίου του έτους 1981 ηµέραν της εβδοµάδος 

∆ευτέραν, ηµείς ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος ∆ηµήτριος Ναπολέοντος Ξιφαράς 
αποσκοπούντες εις την διευκόλυνσιν εφαρµογής της 3/1981 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως και 
λαβόντες υπ’ όψιν: α) τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «περί εκδόσεως 
Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων» και β) την 3/19.1.1981 Πυροσβεστικήν ∆ιάταξιν «περί λήψεως 
βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού» καθορίζοµεν:  

 
 

Άρθρον 1. 
 
Το άρθρον 13 της υπ’ αριθ. 3/1981 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως «περί λήψεως βασικών 

µέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού (ΦΕΚ τ. Β΄ 20 της 19.1.1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 
 

«Άρθρον 13. 
 

Μελέτη – Εκτέλεσις – Έγκρισις. 
 
 
1. Η εγκατάστασις των υποδεικνυοµένων δια της παρούσης ∆ιατάξεως συστηµάτων 

πυροπροστασίας και αι έτεραι σχετικαί εγκαταστάσεις ασφαλείας εκτελούνται  επί τη βάσει 
προηγουµένης µελέτης, συντασσοµένης υπό: 

α. Μηχανολόγων ή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χηµικών 
Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανικών ή Πυροµηχανικών Πτυχιούχων του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου ή ετέρας ισοτίµου Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό τους περιορισµούς 
των εκάστοτε ισχυουσών ∆ιατάξεων. 

β. Συνταξιούχων ανωτέρων και ανωτάτων Αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος 
προερχοµένων εκ του κλάδου των Γενικών Υπηρεσιών. 

γ. Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών 
Σχολών ΚΑΤΕΕ ή ετέρας ισοτίµου Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό τους περιορισµούς 
των εκάστοτε ισχυουσών ∆ιατάξεων». 

 
Η µελέτη αυτή υποβάλλεται προς θεώρησιν εις την αρµοδίαν κατά τόπον Πυροσβεστικήν 

Αρχήν. 
Μετά το πέρας των εργασιών εγκαταστάσεως, οι εγκαταστάται υποβάλλουν εις την 

Πυροσβεστικήν Αρχήν υπεύθυνον δήλωσιν καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τας οποίας 
επραγµατοποίησαν βάσει της εγκριθείσης µελέτης των. 

2. Αι ανωτέρω αναφερόµενοι µελέται συντάσσονται βάσει των Ελληνικών προτύπων ή 
εγκυκλίων του Πυροσβεστικού Σώµατος και ελλείψει τοιούτων βάσει ξένων οµοίων. 

3. Εις κτίρια εις τα οποία ήδη λειτουργούν οιαιδήποτε επιχειρήσεις και είναι 
αποδεδειγµένως αδύνατος η πλήρης συµµόρφωσις προς ωρισµένους όρους της παρούσης 
∆ιατάξεως, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνη αποκλίσεις εκ της εφαρµογής της εν 
λόγω ∆ιατάξεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της 



πυροπροστασίας του κοινού, δι’ αναλόγου αυξήσεως των προληπτικών και κατασταλτικών 
µέτρων και µέσων πυροπροστασίας και της τοποθετήσεως συστηµάτων ανιχνεύσεως πυρκαϊάς 
και αυτοµάτου κατασβέσεως, όταν η χρησιµοποιούµενη επιφάνεια είναι άνω των 1.000 µ2 ή τα 
απασχολούµενα άτοµα περισσότερα των 50. 

4. Προς τον σκοπόν διατηρήσεως του βαθµού πυροπροστασίας εις περιπτώσεις 
αποκλίσεων η Πυροσβεστική Αρχή δύναται, κατά την κρίσιν της, να επιβάλη πλείονα των 
προβλεποµένων δια της παρούσης µέτρων, δι’ αποφάσεως τριµελούς επιτροπής αποτελουµένης 
εξ υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος, εις την οποίαν συµµετέχει εις (1) τουλάχιστον 
Αξιωµατικός. 

5. Την απόφασιν της Πυροσβεστικής Αρχής δύναται να προσβάλη ο ενδιαφερόµενος 
επιχειρηµατίας, δι’ ενστάσεώς του, υποβαλλοµένης εντός δεκαηµέρου εις την κατά τόπον 
αρµοδίαν Πυροσβεστικήν Αρχήν, εις την οποίαν έχει την έδραν της η επιχείρησίς του. Η εν 
λόγω ένστασις εξετάζεται υπό ∆ευτεροβαθµίου επιτροπής, συγκροτουµένης δι’ αποφάσεως του 
οικείου Νοµάρχου, τη προτάσει της κατά τόπον αρµοδίας Πυροσβεστικής Αρχής και 
αποτελουµένης εκ του ∆ιοικητού της εν λόγω Πυροσβεστικής Αρχής, ως Προέδρου και δύο (2) 
διπλωµατούχων Μηχανικών εχόντων την ιδιότητα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου. Εν αδυναµία 
συγκροτήσεως ∆ευτεροβαθµίου επιτροπής εις τινα πόλιν ο κατά τόπον αρµόδιος ∆ιοικητής 
διαβιβάζει την υποβληθείσαν ένστασιν µετά του σχετικού φακέλλου εις την έχουσαν την 
δυνατότητα ταύτην πλησιεστέραν Υπηρεσίαν του Πυροσβεστικού Σώµατος. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην η ∆ευτεροβάθµιος Επιτροπή συγκροτείται δι’ αποφάσεως του Νοµάρχου, εις την 
περιφέρειαν του οποίου υπάγεται η εις ήν διεβιβάσθη η ένστασις. Υπηρεσία Πυροσβεστικού 
Σώµατος, τη προτάσει του ∆ιοικητού της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από τον ∆ιοικητήν 
της αρµοδίας κατά τόπου Πυροσβεστικής Αρχής, ως Πρόεδρον και δύο (2) Μηχανικούς των 
κατηγοριών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εκ των υπηρετούντων εις Υπηρεσίαν 
εδρεύουσαν εις την περιοχήν δικαιοδοσίας του Νοµάρχου τούτου. Εις τας επιτροπάς των 
παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόµενος ή ο 
µελετητής, άνευ δικαιώµατος ψήφου. 

6.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούται οιδοιπορικών εξόδων και ηµερησίας εκτός 
έδρας αποζηµιώσεως κατά τας διατάξεις του Ν. 617/1977, λόγω συνεδριάσεως της Επιτροπής 
εκτός του Νοµού της έδρας της Υπηρεσίας του. 

7. ∆ια των ανωτέρω διατάξεων δεν θίγονται αι τοιαύται του άρθρου 2 του Α. Ν. 445/87 
«περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Κινηµατογράφων 
∆ιατάξεων». 

8. Η εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου απαιτουµένη µελέτη ενεργού πυροπροστασίας 
υποβάλλεται εις την Πυροσβεστικήν Αρχήν πέραν των προβλεποµένων υπό του Κεφαλαίου 
XVII άρθρου 114 του Β.∆. της 15/17 Μαΐου 1956 «περί Κανονισµού Θεάτρων – 
Κινηµατογράφων κ.λ.π.». 

 
 

Άρθρον 2. 
 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύσεώς 
της. 
Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 
Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1981 

 
Ο Αρχηγός 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ 
 

Εγκρίνεται : 
Εν Αθήναις τη 20 Αυγούστου 1981 

 



 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ 
 
 
 

 


