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• Συμβολή στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων
πυροπροστασίας Μελέτη και προτάσεις μέτρων για τη βελτίωσή τους, ώστε να
αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις
κατασκευές.

• Υποβολή προτάσεων και θέσεων στις αρμόδιες αρχές, συμμετοχή στις
δημόσιες διαβουλεύσεις νόμων, αποφάσεων & κανονισμών σχετικά με την
πυροπροστασία & μηχανισμού τήρησής των

• Διατήρηση σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων για την προώθηση
και την ανάπτυξη νομοθεσίας πυροπροστασίας

• Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών για την πυροπροστασία και την εφαρμογή
των κανονισμών

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πυροπροστασίας

Στόχοι ΕΛΙΠΥΚΑ



Μέλη ΕΛΙΠΥΚΑ

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών 
συμμετέχουν: 

• Ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών

• Βιομηχανίες δομικών συστημάτων

• Εταιρίες συστημάτων πυρασφάλειας

• Κατασκευαστικές εταιρίες

• Εταιρείες Μονώσεων

• Εργαστήρια ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων

• Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με 
επιστημονική επάρκεια

• Μηχανικοί με εξειδίκευση στον τομέα της 
πυροπροστασίας

Συνδεδεμένα μέλη: Φορείς και Ειδικοί του τομέα

Υποστηρικτές: Ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή στις
δράσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ



Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ

Χρήστος
Ζαχόπουλος



Συνδεδεμένα Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ / Φορείς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Μέλος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων 
Πυροπροστασίας της Ευρώπης



Συνδεδεμένα Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ
Adrian Brown

Chartered Fire Engineer
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Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Μπούστρας Γεώργιος
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Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

• Μετά από 30 χρόνια:

• Π.Δ. 41/2018…. αλλά μέρος του Π.Δ. 71/1988 είναι σε ισχύ

• Σε ισχύ από 7 Αυγούστου 2018

• 10 Μαΐου 2019: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού
Πυροπροστασίας Κτιρίων (80 Α’/7-5-2018)

• Παραμένουν:

• Πολυνομία (μέρος του ΠΔ 71/1988 ισχύει ακόμη, μη ενσωμάτωση
διευκρινίσεων)

• Μη ενσωμάτωση διεθνών πρακτικών, ούτε προσαρμογή στην ελληνική
πραγματικότητα

• Ανυπαρξία ελέγχου



Ζητούμενες βελτιώσεις στον Κανονισμό

• Βελτιώσεις στον Πίνακα 15 του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων ΠΔ
41/2018: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς

• Θεσμοθέτηση ζώνης πυροφραγής ανά όροφο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική

• Βήματα από αυτά που πρότεινε η επιτροπή για την φωτιά στο Μάτι για τις Ζώνες
μίξης δασών – οικισμών



Πρώτο στάδιο για την εφαρμογή: Ενημέρωση

• Σημαντικός αριθμός εκδηλώσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ
από το 2018 μέχρι το 2020 με συμμετοχή
στελεχών υπουργείων σε κάποιες περιπτώσεις

• κορυφαία / τελευταία εκδήλωση:

• 1o Συνέδριο για την πυροπροστασία Κτιρίων
7-8 Φεβρουαρίου 2020

• Περισσότεροι από 500 Σύνεδροι από όλη την
Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού



Έχουν τα δημόσια κτίρια πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας;

• Πόσα σχολεία δεν έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας;

• Πόσοι δημόσιοι χώροι;

• Έλεγχος;



Μηχανισμός  ελέγχου

• 11 Ιουνίου 2020 υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία
επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων
νομοθεσίας πυροπροστασίας», ΦΕΚ Β 2233 11/6/2020, και προβλέπει διοικητικά
πρόστιμα, καθορίζει το ύψος τους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης
αυτών. – ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ Πυροπροστασία)

• Διαδικασία που θα τηρείται για τους ελέγχους; (συχνότητα ελέγχων ανά
μέγεθος, αριθμό χρηστών, κλπ., δραστηριότητας), ανακοίνωση αποτελεσμάτων
των ελέγχων;.

• Δεύτερο βήμα, πρέπει να είναι η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για την
παθητική πυροπροστασία, που δεν καλύπτεται από αυτή την Πυροσβεστική
Διάταξη, παρά μόνο σε ότι έχει σχέση με την ενεργητική πυροπροστασία

• Μέρος όμως του μηχανισμού ελέγχου είναι και :



Μηχανισμός  ελέγχου με:

• Εισαγωγή πειραματικών ελέγχων φωτιάς μεγάλης κλίμακας

• Δημιουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης συμπεριφοράς έναντι φωτιάς

• Θεσμοθέτηση του πυρομηχανικού

• Κατηγοριοποίηση κτιρίων από άποψη πυροπροστασίας / ταυτότητα κτιρίου

• Δημιουργία ευέλικτου μηχανισμού ελέγχου

• Έκδοση Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για την Πυροπροστασία Κτιρίων



Ενέργειες ΕΛΙΠΥΚΑ

• Εκπαίδευση για την πυροπροστασία

• Περισσότερα νέα στη Γενική Συνέλευση Φεβ.
2020

• 2o Συνέδριο για την πυροπροστασία Κτιρίων
2022
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