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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α1α/98001
(1)
Επιβεβαίωση μεταβίβασης της υπ’ αριθμ. Υ4ε/24478/
17.04.2014 άδειας λειτουργίας του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥ−
ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.»
στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ − ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑ−
ΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (δ.τ. «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»),
σύμφωνα με το άρθρο 18o του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄
214/02.10.2014).

Επιβεβαίωση μεταβίβασης της υπ’ αριθμ. Υ4ε/24478/
17.04.2014 άδειας λειτουργίας του Νοσηλευτι−
κού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.» στην Ανώνυμη Εταιρία «ΗΜΙ−
ΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟ−
ΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ − ΔΙΑ−
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (δ.τ. «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»), σύμφωνα με
το άρθρο 18o του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/
02.10.2014). ...................................................................................

1

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2)
υπαλλήλους μονίμους που υπηρετούν στο Υπουρ−
γείο Υγείας.......................................................................................... 2
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης α) του ιατρικού
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
το οποίο έχει διατεθεί σε Νοσοκομεία (Μ.Ε.Θ.,
M.E.Λ.) και β) του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
μέχρι 31.12.2014. ................................................................................ 3
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διά−
ταξης με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδία−
σης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και
λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπρο−
στασίας». ............................................................................................... 4

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123/Α΄/15.7.1992) «εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστή−
ματος υγείας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ
158/Α΄/21.9.1992), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
18 του Ν. 3454 (ΦΕΚ Α΄ 75 2006), το άρθρο 34 Ν. 4052
(ΦΕΚ 41 Α΄ 2012) και το άρθρο 29 Ν. 4058 (ΦΕΚ 63 Α΄
2012), κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόμου η σύσταση
από τον Ε.Ε.Σ Κοινωφελούς Ιδρύματος μη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥ−
ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ−Ν.Π.Ι.Δ.».
3. Το άρθρο 18ο του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214/02.10.2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ
31/Α΄/2011).
5. Τις διατάξεις των Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α΄/1991) και
517/1991 (ΦΕΚ 202/Α΄/1991), όπως αυτά ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄/2000)
«Ειδικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λει−
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τουργία ιδιωτικών κλινικών...», όπως αυτό ισχύει μετά
την τροποποίησή του από το Π.Δ/μα 198/2007 (ΦΕΚ
225/Α΄/2007).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4ε/ 24478/ 17.04.2014 Από−
φαση: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4ε/123637/16.09.09
Υπουργικής Απόφασης Άδειας Λειτουργίας, όπως ισχύει,
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΝΟΣΗ−
ΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ − Ε.Ε.Σ. ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥ−
ΝΑΝ − Ν.Π.ΙΔ. ».
(Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση της μεταβιβαζό−
μενης άδειας λειτουργίας τηρήθηκε η διαδικασία που
απαιτείται από τα Π.Δ/τα 247/1991 και 517/1991 για την
έκδοση τόσο της άδειας ιδρύσεως ιδιωτικών κλινικών,
όσο και της άδειας λειτουργίας. Ειδικότερα, εκδόθηκε
οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8−10 του Π.Δ. 517/1991, προ−
σκομίσθηκαν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα άρθρα 11
και 14 του Π.Δ. 247/1991 για την έκδοση αδείας ίδρυσης
και λειτουργίας ιδ. κλινικών δικαιολογητικά και λήφθηκε
υπόψη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής ελέγχου
του νοσηλευτικού ιδρύματος).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/51973/06.08.2014 απόφαση «Βε−
βαίωση καλής λειτουργίας του ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥ−
ΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.».
9. Την υπ’ αριθμ. 616/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από
τον Υπουργό Υγείας και σύμφωνα με την οποία για
το ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ − Ε.Ε.Σ. ΕΡΡΙ−
ΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.ΙΔ. δεν απαιτείται η προβλεπόμενη
από την παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου 52 του
Ν. 2071/1992 άδεια ίδρυσης καθώς έχουμε με ειδική διά−
ταξη νόμου άδεια ίδρυσης ιδρύματος και ως εκ τούτου
χορηγήθηκε μόνο άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό
Υγείας καθώς το κοινωφελές ίδρυμα είναι το ίδιο και
το αυτό νομικό πρόσωπο με το νοσηλευτικό ίδρυμα.
10. Την υπ’ αριθμ. 924/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Αθηνών.
11. Την υπ’ αριθμ. 15.605/10.10.2014 «Περίληψη Κατακυ−
ρωτικής Έκθεσης Οικονομικού Συνόλου Νοσοκομείου»
του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Στέφανου Βασιλάκη
από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ»
αναδείχθηκε υπερθεματιστής στο πλαίσιο του αναγκα−
στικού πλειστηριασμού που διεξήχθη για το σύνολο των
στοιχείων ενεργητικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Κοινωφελούς − Ε.Ε.Σ. ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.ΙΔ.
12. Το υπ’ αριθμ. 15519/17.10.2014 Πιστοποιητικό του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών περί μεταγραφής της ανω−
τέρω Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης στον τόμο
5073 αρ. 273 του ως άνω Υποθηκοφυλακείου.
13. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6502201000,
πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 59294/01/Β/05/422), το οποίο κατατέθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό πρω−
τοκόλλου 119698/22.9.2014.
14. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 74/20.10.2014
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ», καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.
131201/23.10.2014 Αίτηση περί καταθέσεως του ανωτέρω
πρακτικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), με
το οποίο ορίζονται νόμιμοι εκπρόσωποι της παραπάνω
Εταιρίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Πανεθυ−
μιτάκης Αλέξανδρος και Ασπρογέρακα Αργυρώ.

15. Την από 23.10.2014 Αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» σχετικά με την έκδοση επιβεβαιωτικής
πράξης ως προς την μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καθώς και της βεβαίωσης καλής λει−
τουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.», με συνημμένα τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά, επιβεβαιώνουμε:
Τη μεταβίβαση κατ’ άρθρο 18ου του Ν. 4296/2014 προς
την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟ−
ΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ − ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο
ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6502201000, πρώην ΑΡ.ΜΑΕ
59294/01/Β/05/422) της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4ε/24478/
17.04.2014 Υπουργικής Απόφασης Άδειας Λειτουργίας
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Υ4ε/123637/16.09.09 Υπουργικής Απόφασης Άδειας
Λειτουργίας, όπως ισχύει, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
με την επωνυμία «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΕΣ − Ε.Ε.Σ. ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ − Ν.Π.ΙΔ.», το οποίο ιδρύ−
θηκε με το άρθρο 49 του Ν. 2082/1992 και εφεξής θα
λειτουργεί ως Ιδιωτική Κλινική σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των Π.Δ/των 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄) και 517/1991 (ΦΕΚ
202 Α΄) όπως αυτά ισχύουν, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER» χωρίς
μεταβολές στην προαναφερόμενη άδεια λειτουργίας
πλην των επιβαλλόμενων από την ισχύουσα για τις ιδι−
ωτικές κλινικές νομοθεσία. Η ανωτέρω διοικητική άδεια
μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην ως άνω Ανώνυμη Εται−
ρία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄
214/02.10.2014) και ισχύει για το χρόνο που θα ίσχυε και
για τον καθ’ ού ο πλειστηριασμός οφειλέτη. Υπέρ της ως
άνω υπερθεματίστριας ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2
του ίδιου άρθρου, και η υπ’ αριθμ. Υ4ε/51973/06.08.2014
Απόφαση «Βεβαίωση καλής λειτουργίας του ΝΟΣΗΛΕΥ−
ΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Σ. − ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ−Ν.Π.Ι.Δ».
Μετά τα ανωτέρω, η αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περι−
φέρειας Αττικής οφείλει να προβεί άμεσα στην επικαι−
ροποίηση α) της υφισταμένης άδειας λειτουργίας που
εφεξής θα αναφέρεται ως άδεια ίδρυσης και λειτουργί−
ας της Ιδ. κλινικής και θα περιλαμβάνει την μετατροπή
της νομικής μορφής από ίδρυμα σε ιδιωτική κλινική, την
αλλαγή της επωνυμίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώ−
τος και β) της ισχύουσας βεβαίωσης καλής λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Α1α/51263
(2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2)
υπαλλήλους μονίμους που υπηρετούν στο Υπουρ−
γείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
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β) Της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α΄/11.4.2012).
2. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 17/Α΄/28.8.2014) Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους € 948,00 περίπου, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος
οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του
Φ. 110, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, πέραν της
συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου, από τον Ιού−
λιο έως και τον Δεκέμβριο του 2014, στους δύο (2) κά−
τωθι μόνιμους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και Υποστήριξης, Τμήματος Τεχνικής Μέρι−
μνας και Αυτοκινήτων που υπηρετούν στο Υπουργείο
Υγείας, και που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την
αναδιάρθρωση των χώρων στέγασης των υπηρεσιών,
την εξασφάλιση λειτουργικότητας της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς επίσης και τον
καλλωπισμό των χώρων − γραφείων των υπηρεσιών
του Υπουργείου, λόγω του ότι έχουν αρχίσει εργασίες
ελαιοχρωματισμού από το έτος 2013 και οι οποίες δεν
έχουν τελειώσει ακόμη για να υποδεχθούν αποκεντρω−
μένες υπηρεσίες:
1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΥΕ εργατών, με
βαθμό Δ΄ και ΜΚ 5.
2. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, αποσπασμένος από το
ΓΝ Ευαγγελισμός στο Υπουργείο Υγείας, ΥΕ Τραυματιο−
φορέων, με βαθμό Ε΄ και ΜΚ.
Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερ−
βαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασίας δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και Υποστήριξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.80188
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης α) του ιατρικού
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου του Κέντρου Ελέγ−
χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το
οποίο έχει διατεθεί σε Νοσοκομεία (Μ.Ε.Θ., M.E.Λ.) και
β) του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου ορισμένου χρόνου του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) μέχρι 31.12.2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
22.4.2005/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) « Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

36949

2. Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/15.7.1992)
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
3. Το Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α΄/24.11.1992) «Οργάνω−
ση − Λειτουργία − Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου
Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.
Υ1/οικ.5028/2001 (ΦΕΚ 831/Β΄/29.6.2001).
5. Το άρθρο 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/11.7.2005)
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την μετονομα−
σία του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) σε
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
6. Το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμε−
νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ
117/Α΄/20.6.2008), Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α΄/8.12.2010),
Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2.3.2011), Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/
Α΄/2.11.2011), Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1.3.2012), Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012) και ισχύει.
7. Την περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/
Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016».
8. Την αρ. οικ. 2/13917/0022/17.2.2012 (ΦΕΚ 414/Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αρ. οικ. 2/840/0022 (ΦΕΚ 37/Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ της περ. 12
της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011
(ΦΕΚ 226/27.10.2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2.2.2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ
63/22.3.2012/Α΄), τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012/Α΄) και την παρ. 1 του άρ−
θρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5.5.2014/Α΄).
10. Την αρ. πρωτ. οικ.2/85127/0022/22.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−
8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».
11. Το αρ. 89/10.6.2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 134/Α΄/2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την αρ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7.11.2014) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».

36950

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., λόγω αυξημένων υπηρεσια−
κών αναγκών, ήτοι συντήρηση πολλαπλών δικτύων
(ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΕΛΠΝΟ) σε Νοσοκομεία
(Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Λ.) και λοιπούς φορείς του Υπουργείου
Υγείας σε 24ωρη βάση καθώς και τις εφημερίες αυτών
με στόχο την αποτελεσματική και επιτυχή προάσπιση
της Δημόσιας Υγείας.
14. Το αρ. οικ. 13751/16−9−2014 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
15. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 5ης/23.3.2011
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με θέμα «Εφημε−
ρίες Ιατρικού Προσωπικού».
16. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων,
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός
λεπτών (912.564,51€) περίπου, σε βάρος της πιστώσεως
του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οικονομι−
κού έτους 2014. (Από το ανωτέρω ποσό, τα πεντακόσιες
ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ
και δεκαοκτώ λεπτά (595.829,18€) αφορούν στην δαπάνη
για την αποζημίωση εφημέριων ιατρικού προσωπικού
και τα υπόλοιπα τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια
τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (316.735,33€)
αφορούν στη δαπάνη για την αποζημίωση βαρδιών και
υπερωριών προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.), αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνεται μέχρι 31.12.2014, η καθιέρωση με αμοιβή,
υπερωριακής εργασίας, δέκα (10) υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ
Ιατρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και σαράντα (40) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
για κάλυψη εφημέριων σε 24ωρη βάση των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων
των Νοσοκομείων της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία
έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών τους.
Το ανωτέρω προσωπικό, επιτρέπεται να πραγματο−
ποιεί μία (1) ενεργή εφημερία Σαββάτου (24ωρη), μία (1)
ενεργή εφημερία Κυριακής − εξαιρέσιμης ημέρας (24ωρη)
και έως τρεις (3) ενεργείς εφημερίες καθημερινές και
συνολικά έως πέντε (5) εφημερίες μηνιαίως ανά ιατρό
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που απασχολείται τόσο σε Μ.Ε.Θ. όσο και
σε άλλες κλινικές/μονάδες Νοσοκομείων ΕΣΥ, σύμφωνα
με την ομόφωνη απόφαση της 5ης/23.3.2011 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των φορέων στους οποίους έχουν διατεθεί.
Β) Εγκρίνεται μέχρι 31.12.202014, η νυκτερινή εργα−
σία και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, εκατόν ενενήντα (190) υπαλλήλων, κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη−
ψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), οι οποίοι θα εργαστούν
συνολικά μέχρι εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες
ογδόντα (127.680) ώρες, από τις οποίες ενενήντα μία
χιλιάδες διακόσιες (91.200) αντιστοιχούν στην νυχτερι−
νή εργασία εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και οι υπόλοιπες τριάντα
έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (36.480) αντιστοιχούν
στην νυχτερινή και ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομα−
διαίας υποχρεωτικής.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των φορέων στους οποίους έχουν διατεθεί.

Η αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί−
σεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
(4)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάτα−
ξης με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και
εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων
της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση
του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 100
του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 73).
β. Των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4249/2014 «Αναδιορ−
γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 73).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι−
ατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»
(ΦΕΚ Α΄ 99).
ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός των Αρμοδιοτήτων
του» (ΦΕΚ Α΄ 213).
στ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
ζ. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
η. Του Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη−
ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
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προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε−
σίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες 98/34/3Κ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 28).
θ. Της υπ’ αριθμ. 57165 Φ. 701.6/2011 Υπουργικής από−
φασης «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτρο−
πών αξιολόγησης υλικών και συστημάτων ενεργητικής
πυροπροστασίας» (ΦΕΚ Β΄ 382).
ι. Του Κανονισμού (Ε.Ε.) με αριθ. 305/2011 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου
2011 για τη «θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για
την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/Ε.Ο.Κ. του Συμβου−
λίου».
ια. Της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη καθορισμού και
κωδικοποίησης των προδιαγραφών μελέτης, σχεδίασης
και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυ−
ροπροστασίας της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπρο−
στασίας.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη
που έχει ως εξής:
Καθορίζουμε τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης
και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της
ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, ως ακολού−
θως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Γενικές Ρυθμίσεις
Οι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες κατά το στάδιο
σύνταξης μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών πε−
ριγραφών μονίμων ή/και φορητών και λοιπών μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά
ή/και συστήματα μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας,
υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα που
αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ
ΕΝ), διεθνή πρότυπα (ISO), ή συστήματα αναφοράς από
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, και ελλείψει
αυτών συστήματα αναφοράς από αντίστοιχους οργανι−
σμούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα εθνικά πρότυπα,
τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ή κανονισμούς εθνικής
νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμό−
ζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Ως μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστα−
σίας ορίζονται: το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης,
το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυ−
τόματο σύστημα ανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης
και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων, τα αυτόματα
συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξεί−
διο του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το
σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού
νερού), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το
σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
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2. Ως φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπρο−
στασίας ορίζονται: οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχή−
λατοι, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής), οι απλοί ανιχνευτές
αερίων καυσίμων και το απλό πυροσβεστικό δίκτυο
(πυροσβεστικό ερμάριο).
3. Ως προληπτικά μέσα πυροπροστασίας ορίζονται:
ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση ασφαλείας και τα
σχεδιαγράμματα διαφυγής.
Άρθρο 3
Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόμα−
των συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και
συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει.
3.2. Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνη−
των συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται
από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερ−
μού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερ−
μού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά
ισχύουν.
3.3. Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης αερίων καυσίμων
Τα συστήματα ανίχνευσης και συστήματα ανίχνευσης
και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων πρέπει, να πλη−
ρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύ−
πων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ) και στην περίπτωση που απαιτείται
η εγκατάσταση πίνακα, αυτός να είναι σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 54, όπως κάθε φορά ισχύει.
3.4. Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης
3.4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, καθορίζεται από το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβε−
σης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού – Σχεδίαση,
εγκατάσταση και συντήρηση», όπως κάθε φορά ισχύει
και τα εξαρτήματα των συστημάτων αυτών, καθορίζο−
νται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιμα συστή−
ματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καται−
ονισμού και ψεκασμού νερού» όπως κάθε φορά ισχύει.
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με υδατονέφωση, καθορίζεται
από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14972: «Μόνιμα συστήμα−
τα πυρόσβεσης − Συστήματα υδατονέφωσης − Σχεδια−
σμός και εγκατάσταση» όπως κάθε φορά ισχύει.
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού, καθορί−
ζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14816: «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης − Συστήματα ψεκασμού νερού−
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση» όπως κάθε
φορά ισχύει.
3.4.2. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με σκόνη καθορίζεται από
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12416: «Μόνιμα συστήματα πυρό−
σβεσης − Συστήματα σκόνης» όπως κάθε φορά ισχύει.
3.4.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό καθορίζεται από το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13565: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβε−
σης − Συστήματα αφρού» όπως κάθε φορά ισχύει.
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3.4.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με αέρια
3.4.4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με διοξείδιο
του άνθρακα
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα κα−
θορίζεται από το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon
Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.
3.4.4.2. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με αέριο καθορίζεται από το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης −
Συστήματα κατάσβεσης με αέριο» όπως κάθε φορά ισχύει.
3.4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με συμπυκνω−
μένο αεροζόλ
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων
συστημάτων πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ
καθορίζεται από το πρότυπο ISO 15779: «Condensed
aerosol fire extinguishing systems− Requirements and test
methods for components and system design, installation
and maintenance− General requirements», όπως κάθε
φορά ισχύει ή/και από το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 15276:
«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − Συστήματα κατάσβε−
σης με συμπυκνωμένο αεροζόλ» όπως κάθε φορά ισχύει.
3.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του μόνιμου
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται από
την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταστάσεις
σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό»
ή/και συμπληρωματικά για τα εξαρτήματα του συστή−
ματος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 671: «Μόνιμα
συστήματα πυρόσβεσης − συστήματα με (εύκαμπτους)
σωλήνες» όπως κάθε φορά ισχύει.
3.6. Σύστημα Τοπικής Κατάσβεσης
3.6.1. Όπου είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση, άνωθεν
των καυτών επιφανειών των συσκευών παρασκευής φα−
γητού, ειδικού απαγωγικού συστήματος αερίων καύσης,
καπνού κ.α., εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης
πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2: «Κατη−
γορίες πυρκαγιών», όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς
κόνεως ή βάσεως νερού), ή κατάλληλου αποδεκτού κα−
τασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 2. Μέχρι τη σύνταξη εθνικού ή ευρωπαϊκού
προτύπου, ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας μπορεί να
ακολουθήσει πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 17, 17A).
Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα και χει−
ροκίνητα και να προστατεύει το χώρο πάνω από τις
εστίες και μέσα στον καπναγωγό.
3.6.2. Ειδικότερα:
α. Σε μαγειρεία που χρησιμοποιείται μία (1) συσκευή
μαγειρικών ελαίων– λιπών χωρητικότητας άνω των 10 λί−
τρων, ή περισσότερες της μία (1) συσκευές ανεξαρτήτως
χωρητικότητας εκάστης, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής
κατάσβεσης κατάλληλου και αποδεκτού κατασβεστικού
υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F.
β. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο μίας (1) συσκευ−
ής τηγανίσματος (φριτέζα μονή ή διπλή) και η ποσότητα
των μαγειρικών ελαίων – λιπών δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα,
εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών
κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, όπως κάθε φορά
ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού) και πλησίον
των συσκευών τοποθετείται ένας φορητός πυροσβεστή−

ρας κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, ελάχιστης κατα−
σβεστικής ικανότητας 25F. Ο ανωτέρω πυροσβεστήρας
επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται
στην εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης, εφό−
σον πραγματοποιείται χρήση μαγειρικών ελαίων – λιπών.
3.6.3. Τα συστήματα τοπικής κατάσβεσης που δεν εί−
ναι σύμφωνα με πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA
17, 17A), υποχρεούνται να διαθέτουν τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
α. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου
και διατομής και αποδεκτές για χώρους παρασκευής
φαγητών και να μην γίνεται χρήση γαλβανισμένων σω−
ληνώσεων ή εξαρτημάτων στο δίκτυο, εκτός αν διαθέ−
τουν την έγκριση του κατασκευαστή.
β. Η ενεργοποίηση του συστήματος να πραγματοποι−
είται χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες
μηχανισμού, καθώς και αυτόματα, είτε μηχανικά μέσω
εύτηκτου συνδέσμου ή με κλειστή κεφαλή ακροφυσίου,
είτε ηλεκτρικά μέσω θερμικού ανιχνευτή είτε με άλλο
αποδεκτό μηχανισμό. Βάνες και άλλα μέσα ασφαλίσεως
στην αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται.
γ. Το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται
υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, οι
σωληνώσεις του συστήματος πρέπει να είναι κενές, ή
να περιέχουν υπό πίεση μόνο το προωθητικό αέριο. Το
κατασβεστικό υλικό πρέπει να εμπεριέχεται αποκλει−
στικά εντός του δοχείου υπό πίεση.
δ. Η μέγιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του
συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι την πλέον απο−
μακρυσμένη συσκευή του προστατευόμενου εξοπλισμού,
είναι εννέα (9) μέτρα.
ε. Η ελάχιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση
του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι τις καυτές
επιφάνειες είναι ένα (1) μ..
στ. Τα ακροφύσια τοποθετούνται σε ύψος 0,80 μ. του−
λάχιστον από τις προστατευόμενες συσκευές.
ζ. Η θερμοκρασία θραύσης του φιαλιδίου (αμπούλας)
των ακροφυσίων πρέπει να είναι 141 οC τουλάχιστον
για συστήματα τοπικής κατάσβεσης με κατασβεστικό
υλικό κατηγορίας Α και Β (ξηρής σκόνης ή αφρού) και
182 οC τουλάχιστον για συστήματα τοπικής κατάσβεσης
με κατασβεστικό υλικό κατηγορίας F.
η. Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων να είναι μέχρι 0,80 μ.
θ. Η απόσταση τοποθέτησης των ακροφυσίων από τη
βάση του αεραγωγού – καπναγωγού να είναι μέχρι 0,30 μ.
ι. Σε περίπτωση συστήματος τοπικής κατάσβεσης με
αυτοδιέγερση, η χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος
πραγματοποιείται με την πίεση κατάλληλου κομβίου.
3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισμούς του απαιτού−
μενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθίσταται
σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση, η ελά−
χιστη ονομαστική γόμωση με την αντίστοιχη ελάχιστη
κατασβεστική ικανότητα για συστήματα τοπικής κατά−
σβεσης που καλύπτουν το ειδικό απαγωγικό σύστημα
καπνών, οσμών και αερίων να είναι:
α. Μέχρι τέσσερα (4) μέτρα μήκους απαγωγικού συ−
στήματος, δοχείο υπό πίεση ξηρής σκόνης ή αφρού 6 kg
και κατασβεστική ικανότητα 21Α− 113 Β− C ή δοχείο υπό
πίεση πυρκαγιών κατηγορίας F 6 kg και κατασβεστική
ικανότητα 25F.
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β. Μέχρι εννέα (9) μέτρα μήκους απαγωγικού συστή−
ματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού 12 kg
και κατασβεστική ικανότητα 43Α – 183Β – C ή δοχείο
υπό πίεση κατηγορίας F 9 lt και κατασβεστική ικανότητα
40 F αντίστοιχα.
3.6.5. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν σε συστήμα−
τα τοπικής κατάσβεσης που εγκαθίστανται σε πρατήρια
υγρών καυσίμων άνωθεν των αντλιών.
Άρθρο 4
Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
4.1. Πυροσβεστήρες
4.1.1. Φορητοί Πυροσβεστήρες
4.1.1.1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί πυροσβεστή−
ρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης
και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συ−
ντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/
1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Η κατασβεστική ικανότητα με την
αντίστοιχη αποδεκτή ονομαστική γόμωση αναγράφο−
νται στους Πίνακες 1 και 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩ−
ΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΝΕ−
ΡΟΥ ΚΑΙ CO2
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ
(σε kg) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ
ΣΚΟΝΗΣ

ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
(ΑΦΡΟΥ)

5Α

1

2, 3

8Α

1, 2

2, 3, 6

13Α

1, 2, 3, 4

2, 3, 6, 9

CO2

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ (σε lt)
WET CHEMICAL

5F

2, 3

25F

2, 3, 6

40F

2, 3, 6, 9

75F

2, 3, 6, 9

4.1.1.2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε
ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις
διαφυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων,
εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτησή τους
σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από κλιμακοστάσια
ή σε χώρους που καλύπτονται από υλικά.
Ειδικότερα οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του
άνθρακα τοποθετούνται πλησίον ηλεκτρομηχανολογι−
κών εγκαταστάσεων ή σε χώρους παρουσία ηλεκτρικού
ρεύματος όπως πίνακες, μετασχηματιστές, χώρους ερ−
γαστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λεβητοστάσια.
4.1.2. Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες
Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1866: «Τροχήλατοι πυρο−
σβεστήρες», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α.
618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ
Β΄ 1218). Η αποδεκτή ονομαστική γόμωση των τροχή−
λατων πυροσβεστήρων αναγράφεται στον Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

20 ή 25, 45 ή 50,
10, 20, 30, 50
90 ή 100, 135 ή 150
4.1.3. Αυτοδιεγειρόμενοι Πυροσβεστήρες Οροφής
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής να ικα−
νοποιούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005
(ΦΕΚ Β΄ 52) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Πρέπει
να διαθέτουν κατασβεστική ικανότητα αντίστοιχη της
ονομαστικής γόμωσής τους, σύμφωνα με τον Πίνακα 1
της παρούσας διάταξης.
Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής
ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου
4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−04−05−07−01:2009: «Αυτοδιεγειρόμε−
νοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως».
Λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων,
είναι αποδεκτές και αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευ−
ές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές
δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
4.2. Απλοί Ανιχνευτές αερίων καυσίμων
Οι απλοί ανιχνευτές και ανιχνευτές και διακοπής πα−
ροχής αερίων καυσίμων, να πληρούν τις απαιτήσεις των
σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ).
4.3. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβε−
στικό ερμάριο)
Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβε−
στικό ερμάριο) να πληροί τις εξής τεχνικές προδια−
γραφές:
25, 50, 100, 150

21Α

1, 2, 3, 4, 6

2, 3, 6, 9

1, 2, 3, 4, 6, 9

2, 3, 6, 9

34Α

1, 2, 3, 4, 6, 9

2, 3, 6, 9

43Α

1, 2, 3, 4, 6,
9, 12

2, 3, 6, 9

55Α

1, 2, 3, 4, 6,
9, 12

2, 3, 6, 9

21Β

1

ΔΠ

2

34Β

1, 2

2

2

55Β

1, 2, 3

2, 3

2, 5

70Β

1, 2, 3, 4

2, 3

2, 5

ΔΠ

89Β

1, 2, 3, 4

2, 3

2, 5

113Β

1, 2, 3, 4, 6

2, 3, 6

2, 5

144Β

1, 2, 3, 4, 6, 9

2, 3, 6

2, 5

183Β

1, 2, 3, 4, 6,
9, 12

2, 3, 6, 9

2, 5

1, 2, 3, 4, 6,
2, 3, 6, 9
9, 12
ΔΠ: Δεν προβλέπεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 3−7.

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
ΣΚΟΝΗΣ (kg) ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (lt)
CO2 (kg)

27Α

233Β

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩ−
ΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ WET CHEMICAL

2, 5

36954

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος
με κατάλληλη σήμανση.
β) Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15 – Φ19 mm
(χιλιοστά), με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων.
γ) Τοποθετείται σε ύψος 1,00 – 1,50 μέτρα από το
δάπεδο.
Άρθρο 5
Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας
5.1. Φωτισμός ασφαλείας
Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές
Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά
ισχύει.
5.2. Σήμανση ασφαλείας
Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς
και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον πυροσβε−
στικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να
τοποθετούνται – εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και
ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις ασφα−
λείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη
οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες
προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας
στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/
EOK».
5.3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Τα σχεδιαγράμματα διαφυγής με τις αντίστοιχες πι−
νακίδες να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601:
«Safety Identification – Escape and evacuation plan signs»,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 6
Εγχειρίδια μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να διαθέτει Πυροσβε−
στικές Εκδόσεις (εγχειρίδια) μέτρων και μέσων πυρο−
προστασίας που λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά πρότυπα.
Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
καθορίζεται το τίμημα ως έσοδο του Λογαριασμού Πό−
ρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
7.1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώμα−
τος έπειτα από γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και της
Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να τρο−
ποποιούνται τα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.
7.2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ισχύουν
επιπροσθέτως τα ακόλουθα:
α. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημά−
των (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι περιγραφές των
φορητών και λοιπών μέσων πυροπροστασίας, καθώς
και των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας, συντάσ−
σονται με ευθύνη του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
β. Οι ανωτέρω τεχνικές περιγραφές αποτελούν δια−
κριτό τεύχος της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας και υποβάλλονται στην αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία προς θεώρηση.
γ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις
της παρούσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία με αιτιολο−
γημένη πράξη, δεν θεωρεί την υποβαλλόμενη τεχνική
περιγραφή και συνακόλουθα την υποβαλλόμενη μελέτη
(ενεργητικής) πυροπροστασίας.
7.3. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση
και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και

κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε
όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο
εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης, ενώ την ευθύνη μελέτης,
σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας, έχει ο αρμόδιος τεχνικός
επιστήμονας.
7.4. Οι τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που είχαν συνταχθεί
σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και
εγκριθεί από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη
εφαρμογής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.
7.5. Στις περιπτώσεις επεκτάσεων επί μόνιμων συστη−
μάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας που οι τεχνικές
περιγραφές αυτών είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις
πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί από την
Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρμογής της
παρούσας, δύνανται να υποβάλλονται προς θεώρηση
στην Πυροσβεστική Αρχή τεχνικές περιγραφές συνταγ−
μένες σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις
για το σύνολο του συστήματος.
7.6. Οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέσων
πυροπροστασίας, καθώς και των προληπτικών μέσων
πυροπροστασίας μελετών που είχαν συνταχθεί σύμφω−
να με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί
από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρμο−
γής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση
κατά την οποία διαπιστώσει ύστερα από διενέργεια
αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα, προβαίνει στις κατά νόμο ποινικές κυρώσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα και
άλλες προκύπτουσες κυρώσεις από την ισχύουσα νο−
μοθεσία πυροπροστασίας.
Άρθρο 9
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται
τα Παραρτήματα Α, Β και Γ της Πυροσβεστικής Διάτα−
ξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυρο−
προστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Πυροσβεστι−
κές Διατάξεις 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995
(Β΄ 717), 3δ/1995 (Β΄ 959) και 14/2014 (Β΄ 2434) καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος και εφαρμογής
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την 1η Μαρ−
τίου 2015.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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