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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19
Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).
β. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
γ. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
ε. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε
και ισχύει (Α΄ 90).
στ. Tου π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
ζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμών των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων» (Α΄ 119).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών. Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 83).
θ. Της υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
ι. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
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αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
ια. Του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 65).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).
ιγ. Της υπ’ αρ. Α. 1047/21.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του
ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).
2. Τις κείμενες πυροσβεστικές, ειδικές και λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυτές για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους
χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για την εφαρμογή των οποίων είναι αρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα.
3. Τους οριζόντιους Οδηγούς με τις βασικές κατευθύνσεις ως προς τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας από τις εποπτεύουσες
αρχές του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
οι οποίοι επικυρώθηκαν από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του άρθρου 134 του ως άνω.
4. Την ανάγκη προσδιορισμού του είδους και του ύψους
των επιβαλλόμενων προστίμων, την ταξινόμηση τους και
του καθορισμού της διαδικασίας είσπραξής τους.
5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού στον Ε.Φ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» υπό Α.Λ.Ε.
2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και εξοπλισμού» ύψους 6.250,00€ για το έτος 2020 και 12.500,00€
για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2021-24, ενώ εκτιμάται
δημοσιονομικό όφελος υπό Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά
πρόστιμα και χρηματικές ποινές» ύψους 701.250,00€
για το έτος 2020 και 1.402.500,00€ για κάθε ένα από
τα επόμενα έτη 2021-24, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
8000/1/2020/43-α’ από 24-04-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία
δύναται να αντιμετωπισθεί από τις κατ’ έτος εγγεγραμμένες πιστώσεις του, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων
νομοθεσίας πυροπροστασίας, ως εξής
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
1. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και
είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης
της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη
τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις
πυροπροστασίας: α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,
γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους,
αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
2. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων αποτελούν α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης,
β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας
σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δ) η κατηγορία
(ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας,
επιχείρησης - εγκατάστασης, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας
των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους
εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της
προηγούμενης παράβασης.
3. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο
κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων
ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου στεγάζονται ή/και
ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να
ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος. Στην έννοια της εγκατάστασης για
τους σκοπούς της παρούσας νοείται και το κινητό μέσο,
στο οποίο ή μέσω του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.
2. Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον
έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των
κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας
πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων
και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται
οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και
οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον
βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και
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άνω. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018
(Α΄ 8), όπως ισχύει.
3. Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας
κτιρίων - εγκαταστάσεων, καθώς και αυτή που αφορά
στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές
εκτάσεις.
4. Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.
5. Εποπτεία: Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από
δημόσια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και δεν θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή
άλλες πτυχές προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Στην εποπτεία συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός,
προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων, η παροχή
κατευθυντήριων οδηγιών και πληροφόρησης, τα μέτρα
που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης
και την άμεση προστασία του δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Την εποπτεία για τη διαπίστωση της ενιαίας και ορθής
εφαρμογής της παρούσας, έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού
Σώματος.
6. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμόρφωση: η
παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης (συμβουλές
και κατευθύνσεις) της εποπτεύουσας αρχής και των ελεγκτών που δίδεται σε συγκεκριμένη περίπτωση προς τον
οικονομικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που παρέχει
η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις είτε
παρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε
είτε παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα.
7. Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που
ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον
προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και
διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή
εμπορίου και η εκτέλεση έργων.
8. Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις,
παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα
σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή
στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται η έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία φορητών και λοιπών μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και παραβάσεις
ή παραλείψεις που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
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9. Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ήσσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας.
10. Υποτροπή: η διαπίστωση όμοιας παράβασης εντός
ενός (1) έτους από τη βεβαίωση της αρχικής.

υποτροπής, σύμφωνα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται
από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η
μονάδα (1).

Άρθρο 3
Ταξινόμηση Παραβάσεων
1. Οι παραβάσεις και το ύψος προστίμου ταξινομούνται σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2, 3 του Παραρτήματος
Α της παρούσας. Ειδικότερα:
α. Στον Πίνακα 1 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις δραστηριότητες,
επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις (απουσία εγκατάστασης,
πλημμελή λειτουργία/συντήρηση ή και ασυμβατότητα
προδιαγραφών).
β. Στον Πίνακα 2 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων
δομικής πυροπροστασίας, όπως αυτά καθορίζονται στις
Πυροσβεστικές ή ειδικές Διατάξεις. Σε ελλείψεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια-εγκαταστάσεις που
υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων
(π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988) επιβάλλονται τα ποσά
προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α του Πίνακα
1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής
πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης
παράβασης παθητικής πυροπροστασίας.
γ. Στον Πίνακα 3 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα παραλείψεων
συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση, ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.
2. Στον Πίνακα 4, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση
υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία
κινδύνου πυρκαγιάς.
3. Στον Πίνακα 5, κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας α) οι επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και β) οι
ασκούμενες δραστηριότητες σε τρείς (3) κατηγορίες
κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού),
σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου
και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως
η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός
ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.
4. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα
προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί
της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας για την
πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς
και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ στον πίνακα 2 καθορίζονται οι συντελεστές
βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση

Άρθρο 4
Υπολογισμός προστίμου
1. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται
σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:
Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + ...+ ΒΠν) * ΣΒ
όπου,
Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).
ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό)
που αντιστοιχεί στο κωδικό παράβασης
(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1
του Παραρτήματος Β)
ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου
(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του
Παραρτήματος B)
2. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ. 3 του
άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200€) και
μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων,
τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).
3. Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός
ενός (1) έτους από την αρχική (Υποτροπή), το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται και υπολογίζεται σύμφωνα
με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:
ΠΥ = (ΑΠ1 + ΑΠ2 + ...+ ΑΠν) * ΣΥ
όπου,
ΠΥ: Tο τελικό πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής σε
ευρώ (€).
ΑΠ: Το αρχικό πρόστιμο σε ευρώ (€).
(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1
του Παραρτήματος Β)
ΣΥ: Ο συντελεστής υποτροπής ισοδυναμεί με δύο (2).
(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του
Παραρτήματος B)
Άρθρο 5
Διαδικασία επιβολής προστίμων
1. Για τη διασφάλιση τήρησης της ορθής εφαρμογής
της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, η αρμόδια
Πυροσβεστική Αρχή διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί
με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου.
2. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε γραπτή σύσταση
με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τάσσει
μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή - εργοδότη της οικονο-
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μικής δραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης, για
την άρση τέλεσής τους, μετά την πάροδο των οποίων,
διενεργείται υποχρεωτικά εκ νέου έλεγχος και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3. Κατόπιν διαπίστωσης τέλεσης των παραβάσεων των
Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας (με την επιφύλαξη
των περιπτώσεων της παραγράφου 2), συντάσσεται από
τους Ελεγκτές, τριπλότυπη Πράξη Επιβολής Προστίμου
βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Γ, ένα αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα τηρείται
αρχειακά από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
(παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας) και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, κατά τη διαδικασία του άρθρου
6 της παρούσας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής υπαγωγής του
παραβάτη.
4. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται
υποχρεωτικά τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του
παραβάτη στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης,
συνοπτική περιγραφή του πλήθους των παραβάσεων,
παραπομπή στις διατάξεις νομοθετικής υπαγωγής, ο
κωδικός παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου
προστίμου.
5. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών
στοιχείων / εγγράφων ή παρεμπόδισης του σχετικού
ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
5 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, ενώ, σε άρνηση
παραλαβής του αντιγράφου εκ του παραβάτη γίνεται
σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο στο φύλλο της
Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η θυροκόλλησή του.
6. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής
Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητή Διοίκησης της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν
πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως
των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο
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Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς
επιβολή προστίμου.
Άρθρο 6
Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:
α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης
Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).
β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός
τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία νομότυπης
επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το
διοικητικό πρόστιμο μέσω της Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιβάλλει το
πρόστιμο.
3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε)
1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές»
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 7
Παραρτήματα
1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα της παρούσας.
2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να τροποποιούνται οι Πίνακες 4 και 5 του
Παραρτήματος Α, ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος Β και
το Παράρτημα Γ.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο του Παραρτήματος
Γ, εκδίδεται και διανέμεται στις ελεγκτικές Αρχές του
Πυροσβεστικού Σώματος με μέριμνα και ευθύνη του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΣΕ ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Φορητά και λοιπά μέσα πυροπροστασίας
Πυροσβεστήρες (φορητοί –
1
τροχήλατοι – οροφής)
2
Απλό υδροδοτικό δίκτυο
3
Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού
Απλός ανιχνευτής ή/και διακοπής
4
αερίων καυσίμων / εύφλεκτων
υγρών
5
Αφροποιητικά μέσα
Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών
6
εργαλείων και μέσων
Πλήρη αναπνευστική συσκευή σε
6.1
Σταθμό εργαλείων
7
Χειροκίνητο σύστημα ψύξης
Μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας
Αυτόματο σύστημα
8
πυρανίχνευσης
Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας
9
πυρκαγιάς
Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης
αερίων καυσίμων / εύφλεκτων
10
υγρών
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
11
με νερό (καταιονισμού ύδατος)
Λοιπά αυτόματα συστήματα
πυρόσβεσης (με σκόνη, αφρό,
12
διοξείδιο του άνθρακα, αέρια,
συμπυκνωμένο αεροζόλ, κλπ.)
Μόνιμο Υδροδοτικό
13
Πυροσβεστικό Δίκτυο
14
Σύστημα τοπικής Κατάσβεσης
15
Αφροποιητικά συστήματα
Προληπτικά και ειδικά μέτρα πυροπροστασίας
16
Φωτισμός Ασφαλείας
17
Σήμανση Ασφαλείας
18
Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Προληπτικά μέτρα
πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη
19
χρήση του κτιρίου /
εγκατάστασης

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
(σε ευρώ)
ΑΠΟΥΣΙΑ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Α

Σ

Π

200

100

100

200
150

100
100

100
100

200

100

100

350

200

100

250

150

100

400

200

200

400

200

100

700

300

200

300

150

100

400

200

100

2000

700

400

800

300

300

1500

600

400

400
400

200
200

150
150

200
200
300

100
100
100

100
100
100

150
(για κάθε έλλειψη προληπτικού μέτρου)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2(1)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ-1

Μη τήρηση απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης

Δ-2
Δ-3
Δ-4
Δ-5

Δ-6
Δ-7
Δ-8

ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
(σε ευρώ)
1000

Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης (απαιτούμενου μέγιστου
1000
εμβαδού ή όγκου πυροδιαμερίσματος)
Μη τήρηση πυροδιαμερισματοποίησης επικίνδυνων χώρων
500
ή κτιρίων (εσωτερικοί τοίχοι) με χρήση πυράντοχων ρολών ή
πυροκουρτίνων
Μη τήρηση απαιτούμενων εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου
500
Μη τήρηση προδιαγραφών εξόδων / τελικών εξόδων κινδύνου, όπως
300
ύψος, πλάτος και φορά, τήρηση απαιτούμενης απόστασης μεταξύ
αυτών κλπ.
Μη τήρηση απαιτούμενων οριζόντιων ή/και κατακόρυφων οδεύσεων
400
διαφυγής (πυροπροστατευμένες ή μη, όριο πραγματικής
απροστάτευτης όδευσης διαφυγής)
Μη τήρηση προδιαγραφών οριζόντιων ή/και κατακόρυφων
250
οδεύσεων διαφυγής, όπως ύψος, πλάτος βαθμίδων κλπ.
Μη τήρηση μέγιστου μήκους αδιεξόδου
300
(1) Σε παραβάσεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν στα στοιχεία της ενεργητικής
πυροπροστασίας σε κτίρια – εγκαταστάσεις που υπάγονται στο π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) και π.δ.
71/1988 (Α΄ 32), επιβάλλονται τα ποσά προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α (απουσία
εγκατάστασης – τοποθέτησης) του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής
πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παράβασης παθητικής πυροπροστασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ) ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΔ-1

ΤΔ-2

ΤΔ-3
ΤΔ-4
ΤΔ-5
ΤΔ-6
ΤΔ-7
ΤΔ-8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Μη ύπαρξη εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης ενεργητικής
πυροπροστασίας / Εκθέσεων Επιθεώρησης (Τεύχος ή/και Σχεδίων
κατόψεων), ή/και θεωρημένων τεχνικών περιγραφών μόνιμων
συστημάτων, εφόσον απαιτείται
Μη τήρηση της εγκεκριμένης / αρχειοθετημένης μελέτης
ενεργητικής
πυροπροστασίας (Τεύχος ή/και Σχεδίων κατόψεων) ή/και
θεωρημένων τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων
Μη ύπαρξη πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον
απαιτείται
Μη ύπαρξη βιβλίου ελέγχου τήρησης και καλής λειτουργίας μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται
Μη τήρηση βιβλίου ελέγχου τήρησης και καλής λειτουργίας μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας
Μη ύπαρξη απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών σε φάκελο
στην έδρα της επιχείρησης – εγκατάστασης (π.χ. στο πλαίσιο της
γνωστοποίησης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων)
Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου στα όργανα ελέγχου από
ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης
Χορήγηση ανακριβών στοιχείων, εγγράφων, κλπ.

ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
(σε ευρώ)
350

200

300
150
100
200
300
250
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
(Χαμηλού βαθμού κινδύνου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
(Μεσαίου βαθμού κινδύνου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C
(Υψηλού βαθμού κινδύνου)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(ΣΒ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
(ΣΥ)

1
1,5

2

2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
(Χαμηλού βαθμού
κινδύνου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
(Μεσαίου βαθμού
κινδύνου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C
(Υψηλού βαθμού
κινδύνου)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ

<100 κλίνες

100-300 κλίνες

> 300 κλίνες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

• Εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α.
Εκπαιδευτήρια που δεν
• Νηπιαγωγεία
υπάγονται στις κατηγορίες
• ≥ 4 ορόφους
Β και C
• Πολυώροφα > 1500 τ.μ.
Γραφεία που δεν υπάγονται
• > 2500 τ.μ.
στις κατηγορίες
• > 200 άτομα θ.π.
Β και C

• < 1000 τ.μ.
• Υπαίθρια καταστήματα

• ≤ 150 άτομα θ.π.
• Υπαίθριοι Χώροι
• Υπαίθριες αθλητικές
εγκαταστάσεις με θ.π.>
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
2000 θεατές
• Κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις με θ.π.<
1000 θεατές

• > 23μ.
• Υπόγεια με θ.π.
> 150άτομα

>23μ.

• > 2500 τ.μ.
• Υπόγεια με θ.π.
• 1000 τ.μ. – 2500 τ.μ.
>150 άτομα
• Καταστήματα υψηλού
• Καταστήματα υψηλού
βαθμού κινδύνου ≤ 750 τ.μ. βαθμού κινδύνου > 750
τ.μ.
• >150 άτομα θ.π.
• Κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις με θ.π.> 1000
θεατές
• Μουσεία, πινακοθήκες >
1.500 τ.μ.

• Κέντρα διασκέδασης
• Θέατρα και χώροι
παραστάσεων
• Κινηματογράφοι
• Εκθεσιακά Κέντρα > 3500
τ.μ.
• Υπόγεια με θ.π. >150
άτομα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ

Κτίρια Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας
που δεν υπάγονται στις
κατηγορίες Β και C

• Κατηγορία Ε1 > 500 τ.μ.
• Κατηγορία Ε1 < 500 τ.μ.
• Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3
• Κατηγορίες Ε2 > 3000 τ.μ.
> 23μ. ύψος
ή θ.π. >200 άτομα
• Υπόγεια κατηγορία Ε3 με
• Κατηγορία Ε3 > 100 κλίνες
θ.π. > 150 άτομα

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ

Κτίρια Σωφρονισμού
που δεν υπάγονται στις
κατηγορίες Β και C

• > 150 άτομα θ.π.
• >15μ. ύψος

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Χώροι Στάθμευσης
Αυτοκινήτων που δεν
Υπέργειοι χώροι >15μ. ύψος
υπάγονται στις κατηγορίες
Β και C

> 3.500 τ.μ.

Υπόγειοι χώροι >300 τ.μ.
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
& ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)

• Κατηγορίες Ο, Α1 (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορίες Αα, Βα, Cα
(ΚΥΑ Φ15/1589/2006)
• Κατηγορία Ζ1 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)
• Μεταλλεία - Λατομεία

• Κατηγορίες Α2, Β (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορίες Αβ, Ββ, Cβ (ΚΥΑ
Φ15/1589/2006)
• Κατηγορία Ζ2 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Κατηγορίες Ο, Α1 (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορία Ζ1 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)
• Υπαίθριες αποθήκες
που δεν υπάγονται στην
κατηγορία Β

• Κατηγορίες Α2, Β (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορία Ζ2 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)
• Υπαίθριες αποθήκες
κατηγορίας Α >7500 τ.μ.,
κατηγορίας Β > 5000 τ.μ. και
κατηγορίας C> 3000 τ.μ.

• Κατηγορία Αα
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΙΚΤΕΟ & (ΚΥΑ 16085/2009)
ΣΥΝΑΦΕΙΣ
• Κατηγορία Ζ1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(π.δ. 41/2018 –
π.δ. 71/1988)
ΛΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ
≤ 1000 τ.μ.
ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΤΕΝΤΕΣ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

-

-
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• Εγκαταστάσεις SEVESO
• Κατηγορία C (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορίες Αγ, Βγ, Cγ
(ΚΥΑ Φ15/1589/2006)
• Κατηγορία Ζ3 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)
• Κατηγορία C (ΚΥΑ
136860/2018)
• Κατηγορία Ζ3 (π.δ.
41/2018 – π.δ. 71/1988)

• Κατηγορίες Βα
(ΚΥΑ 16085/2009)
• Κατηγορία Ζ2
(π.δ. 41/2018 – π.δ. 71/1988)

-

> 1000 τ.μ.

-

• Εγκαταστάσεις
διυλιστηρίων και λοιπών
βιομηχανιών πετρελαίου
(ΚΥΑ 34458/1990)
• Εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών
προϊόντων κατηγορίας Ι
Εγκαταστάσεις
και ΙΙ
πετρελαιοειδών προϊόντων
(ΚΥΑ 578/1991)
κατηγορίας ΙΙΙ
• Εγκαταστάσεις
(ΚΥΑ 578/1991)
πετρελαιοειδών
προϊόντων
εταιρειών εμπορίας
(ΚΥΑ Π-7086/1988)
• Εγκαταστάσεις υγρών
καυσίμων σε αεροδρόμια
(ΚΥΑ Δ3/26080/1996)
• Εγκαταστάσεις υγραερίου
• Εγκαταστάσεις υγραερίου
κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ
κατηγορίας Ο και Ι
(ΚΥΑ 31856/2003)
(ΚΥΑ 31856/2003)
• Εγκαταστάσεις
• Εγκαταστάσεις φιαλών
δεξαμενών υγραερίου
υγραερίου (παρ. 5 της ΚΥΑ
(παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ
Δ3/14858/1993)
Δ3/14858/1993)
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ΛΟΙΠΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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• Εγκαταστάσεις φυσικού
αερίου
• Ορειβατικά καταφύγια
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
διαμερίσματα (ΕΕΔΔ)
• Υπαίθριες εμπορικές
δραστηριότητες
• Εγκαταστάσεις
Ηλεκτροπαραγωγής από
αιολική και ηλιακή ενέργεια
• Εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
• Εκθέσεις επιθεώρησης
στις οποίες έχουν
υποδειχθεί φορητά,
προληπτικά και λοιπά μέτρα
και μέσα ενεργητικής
πυροπροστασίας

• Τουριστικοί λιμένες
σκαφών αναψυχής (μαρίνες)
• Πρατήρια υγρών καυσίμων
(αμιγή)
• Κατασκηνώσεις – παιδικές
εξοχές
• Δομές φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών
• Στέγες υποστηριζόμενης
διαβίωσης ατόμων με
αναπηρίες
• Εκθέσεις επιθεώρησης
στις οποίες έχουν
υποδειχθεί μόνιμα
συστήματα ενεργητικής
πυροπροστασίας

22821
• Μικτά Πρατήρια
Καυσίμων και Ενέργειας
(υγρών και αερίων
καυσίμων)
• Κατασκηνώσεις –
παιδικές εξοχές (πλησίον
ή εντός δασών ή δασικών
εκτάσεων)

22822
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
(ΒΠ)
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(σε ευρώ)
Άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπίρτων και άλλων
4-1
υλών σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα
150
κατά παράβαση της υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους,
όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου
ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα,
φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το
πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη
εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο
7-1
150
ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας
κάτω των 100οC, με μέσα όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης
μετάλλων, συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης, λυχνίες
συγκόλλησης (καμινέτο) κ.α., εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια εργασίας
του άρθρου 2 και δεν τηρούνται τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 3 της
υπ’ αρ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως
κάμπινγκ χωρίς τη λήψη των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’
9-1
200
αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
Άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων,
καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων
χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι
9-2
200
την απόσταση 300 μέτρων, χωρίς την τήρηση των μέτρων της παρ.
4 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες
με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας
200
9-3
της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και
ισχύει, στις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 και 2.
Καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων
ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από
δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά
το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του
επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με
9-4
200
το π.δ. 575/81, χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα της παρ. 1 του άρθρου
5, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, χωρίς να έχουν ληφθεί τα
μέτρα της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005
Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων
ειδών ή απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις
αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές και 50 μέτρων από δενδροστοιχίες
με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη
9-5
300
και τήρησης των υποδεικνυόμενων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
μέτρων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005
Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
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Δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των
δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από
αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των
παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και
ισχύει.
Λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών
ή τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτάσεων που
εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, χωρίς άδεια του
οικείου Δασάρχη, πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική
Διάταξη και ισχύει.
Κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων
και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 9 της
υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής
Αρχής και θεωρημένης μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005
Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.
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200

200

9-10

Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο
στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική
Διάταξη και ισχύει.

200

9-11

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών στους
χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη
και ισχύει.

150

9-12

Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα
από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά στους χώρους
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και
ισχύει.

150

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΠΤΗΤΑΣ(1)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
(σύμφωνα με τον εκδιδόμενο αποό
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ)
τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιο Χάρτη
(ΣΥ)
πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς)
1
Χαμηλή 1
Μέση 2
1,5
Υψηλή 3
2
2
Πολύ υψηλή 4
3
Κατάσταση συναγερμού 5
4
(1) Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,
ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1).
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2020
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

