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ΠΡΟΣ :   Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος               
                
                 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας  
   υφιστάμενων αθλητικών χώρων» 

 
ΣΧΕΤ.: α. Παρ. 3 άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 20) όπως  

     τροποποιήθηκε και ισχύει 
 β. 57373 Φ.701.2/15-11-2013 Απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΙ-Γ5Ξ) 
 γ. 28520 Φ.701.2/13-6-2005 Εγκύκλιος Α.Π.Σ. 

 
1. Σε συνέχεια τηλεφωνικών και γραπτών ερωτημάτων Υπηρεσιών του Σώματος αναφορικά με την ορθή 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε υφιστάμενους αθλητικούς χώρους ως προς την 
απαίτηση του τελευταίου μέρους της (α) σχετικής και ειδικότερα την υποχρέωση εγκατάστασης αυτόματου 
συστήματος καταιονισμού ύδατος (αυτόματης κατάσβεσης) όταν η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι μεγαλύτερη 
από 1000 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου η Πυροσβεστική Αρχή να εγκρίνει αποκλίσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
  α. Κατά τη σύνταξη της υπ’ αριθ. 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, ελήφθησαν πρωτίστως υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στα τότε ισχύοντα πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας των ΗΠΑ (NFPA). 
Έκτοτε, έχουν λάβει χώρα εξελίξεις στη νομοθεσία πυροπροστασίας των Η.Π.Α. και ευρωπαϊκών χώρων. 
Ειδικότερα, η παρ. 13.3.5.3 του NFPA- 101- 2012, δεν επιβάλει την εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος πάνω 
από τον αγωνιστικό χώρο και τους χώρους των κερκίδων λαμβανομένου υπόψη ότι το μεγάλο ύψος των εν λόγω 
χώρων περιορίζει την αποτελεσματικότητα του ανωτέρω συστήματος και επιπροσθέτως το πυροθερμικό φορτίο 
των εν λόγω χώρων είναι συνήθως περιορισμένο. 
  β. Στο Παράρτημα Α1 του προτύπου ΕΛΟΤ- ΕΝ-12845-Α2 που πραγματεύεται την ταξινόμηση τυπικών 
κινδύνων των αυτομάτων συστημάτων καταιονισμού ύδατος, δεν περιλαμβάνονται τα στάδια. 
  γ. Με την παραπάνω (γ) σχετική, τροποποιήθηκαν οι αποστάσεις των ανιχνευτών του Παραρτήματος Α΄ της υπ’ 
αριθ. 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφού ελήφθησαν υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ- 54. 
  δ. Τέλος, στα πλαίσια αναμόρφωσης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και ιδιαίτερα της υπ’ αριθ. 
3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης που ορισμένα σημεία της χρήζουν αναθεώρησης, έχει συγκροτηθεί με τη (β) 
σχετική, Επιτροπή υποβολής προτάσεων για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. 
 
2. Ύστερα από τα παραπάνω, στις συντρέχουσες περιπτώσεις υφιστάμενων αθλητικών χώρων με 
χρησιμοποιούμενη επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 
καταιονισμού ύδατος, να μην είναι προαπαιτούμενη προκειμένου οι Υπηρεσίες σας να εγκρίνουν αποκλίσεις. 
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