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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 7
Αποφ. 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 (ΦΕΚ 155 Β’)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Α’
166).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’
137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2801/1992 (Α’ 154).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την
εκτέλεση θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και στους
ημιϋπαίθριους και υπαίθριους χώρους, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και
ατυχημάτων ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
1. Η παρούσα Διάταξη έχει εφαρμογή σε κτίρια εγκαταστάσεις καθώς σε υπαίθριους και
ημιϋπαίθριους χώρους που εκτελούνται θερμές εργασίες και που έχουν ως σκοπό τη συντήρηση,
επισκευή, μετασκευή και μετατροπή χώρων, εγκαταστάσεων ή υλικών.
2. Η παρούσα Διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε κατοικίες, σε κτίρια ή εγκαταστάσεις κατά το στάδιο
κατασκευής τους, σε χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις που οι «θερμές εργασίες» αποτελούν
μέρος της της παραγωγικής διαδικασίας αυτών, καθώς και σε κτίρια ή εγκαταστάσεις στις οποίες
έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις σχετικές με το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον όρο «θερμές εργασίες» νοούνται 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 ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των
εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100ο C.
4. Μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρα κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου είναι κυρίως:
α. Συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων.
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β. Συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης.
γ. Λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο).
Άρθρο 2
Άδεια εργασίας
1. Η εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, επιτρέπεται μόνο αν
εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και ληφθούν τα προβλεπόμενα από το επόμενο άρθρο
προληπτικά μέτρα.
2. Την υποχρέωση εφοδιασμού, με ειδική άδεια θερμών εργασιών αναλαμβάνει το άτομο, που του
ανατίθεται η εκτέλεση αυτών και σε περίπτωση ανάθεσης σε ειδικό συνεργείο, ο υπεύθυνος αυτού.
3. Η άδεια, που θα είναι σύμφωνη με με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι προσωπική αμεταβίβαστη και έγγραφη, εκδίδεται δε από
τον κατά νόμο υπεύθυνο πυρασφαλείας του κτιρίου ή της εγκαταστάσης που εκτελούνται οι
εργασίες και σε περίπτωση κωλύματος ή μη ύπαρξης από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον
εκμεταλλευτή της επιχείρησης αντίστοιχα και προσυπογράφεται από τον Μηχανικό ασφαλείας της
επιχείρησης εφόσον υπάρχει τέτοιος.
Αν για τη διαπίστωση των συνθηκών ασφαλείας του χώρου απαιτείται η γνώμη ειδικού, η άδεια
προσυπογράφεται και απ’ αυτόν. Η ισχύς της διαρκεί μέχρι και 24 ώρες και όταν απαιτείται
επανεκδίδεται, έχει δε ως σκοπό:
α. Τον επακριβή καθορισμό του χώρου στον οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες.
β. Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που εγγυώνται την ασφάλεια του χώρου.
γ. Την επίβλεψη και τήρηση των προληπτικών μέτρων κατά την εκτέλεση των εργασιών και
δ. Την εξασφάλιση της επιτήρησης του χώρου για διάρκεια τουλάχιστον 1 ώρας μετά τη λήξη των
εργασιών.
4. Πριν την ανάθεση εργασιών με τρόπους ή μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα ή υπερβολική
θερμότητα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκτέλεσής τους με άλλο τρόπο ή μέσο που δεν
δημιουργεί κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς ή τη μεταφορά των αντικειμένων στα οποία θα γίνουν
εργασίες σε ασφαλή χώρο.
5. Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης ή οξυγονοκοπής πρέπει να ανατίθεται σε άτομα που
διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα. Οι συγκολλητές υποχρεούνται
επιπλέον να εφαρμόζουν και τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 έως 10 του Π.Δ. 95/1978 (Α’ 20)
μέτρα σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια κατά το χρόνο της εργασίας τους.
6. Μετά το πέρας των εργασιών η άδεια επιστρέφεται στον εκδότη της, ο οποίος προβαίνει στην
ακύρωσή της.
Άρθρο 3
Προληπτικά μέτρα
1. Σε ακτίνα 10 μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα
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παρακάτω μέτρα:
α. Απομάκρυνση όλων των ευφλέκτων κινητών αντικειμένων, στερεών και υγρών, των σωρών
σκόνης και των ευφλέκτων υλικών επένδυσης ή μόνωσης, ξηρών χόρτων κλπ.
β. Κάλυψη με πυρίμαχα καλύμματα των ευφλέκτων δομικών στοιχείων, εξαρτημάτων και
εγκαταστάσεων, όπως επενδύσεις τοίχων και ορόφων, καλωδίων, παρεμβυσμάτων, περιτυλιγμάτων
αρμών κλπ.
γ. Σφράγιση όλων των ανοιγμάτων σε οροφές, τοίχους και δάπεδα απ’ όπου διέρχονται σωληνώσεις,
καλώδια, συστήματα μεταφοράς αντικειμένων καθώς και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
δ. Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και επιτήρηση των εργασιών από το προσωπικό πυρόσβεσης.
2. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται:
α. Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας
πριν την έναρξη των εργασιών.
β. Έλεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλησης σε ό,τι αφορά τη σωστή διάταξη εργασίας
και χρήσης τους.
γ. Έλεγχος των κλειστών χώρων για τη διαπίστωση ύπαρξης επικίνδυνης ατμόσφαιρας και της
σωστής εξαέρωσης καθώς και στην απομάκρυνση ευφλέκτων υλικών.
δ. Εξακρίβωση ότι το άτομο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον
πυροσβεστικό εξοπλισμό που διαθέτει το κτίριο ή η επιχείρηση και τη σήμανση συναγερμού.
ε. Ο έλεγχος μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που
υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πάνω/κάτω ή δίπλα από το χώρο όπου έγιναν οι εργασίες.
στ. Η γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η ακριβής αναφορά προς αυτή, σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος των υλικών που καίγονται και
κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.
1. Εάν οι πραγματικές συνθήκες το επιβάλλουν η απόσταση των 10 μέτρων που προβλέπεται από
την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορεί ν’ αυξηθεί. Ομοίως η απόσταση αυτή μπορεί να
μειωθεί αν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις απομάκρυνσης της πιθανότητας εμφάνισης επικίνδυνης
ατμόσφαιρας, με τη μερική ή ολική διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή άλλο πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 4
Επίβλεψη
1. Ο υπεύθυνος πυρασφαλείας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
υποχρεούται να επιβλέπει το χώρο που εκτελούνται οι εργασίες και να διαπιστώνει ότι έχουν ληφθεί
τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλεί την άδεια και
διακόπτει τις εργασίες μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.
2. Την ευθύνη για Την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την παρούσα διάταξη μέτρων, έχει ο
υπεύθυνος πυρασφαλείας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο εκμεταλλευτής αυτής καθώς και εκείνος
που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
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Άρθρο 5
Έλεγχος τήρησης των μέτρων – Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την παρούσα Διάταξη μέτρων ενεργείται
από τα Πυροσβεστικά Όργανα, τα οποία οι Διευθυντές των κτιρίων ή των επιχειρήσεων ή οι καθ’
οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενοι ή οι υπεύθυνοι αυτών, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο
τους.
2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημιοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1996
Τοιχοκολλείται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

χώρο

Συνημμένο στην υπ’ αριθ.
7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη

Εταιρεία:
Τμήμα:
ΑΔΕΙΑ
συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και άλλων επικίνδυνων εργασιών
(ονοματεπώνυμο - ιδιότητα)
Ο κ. ……………………………………………………………………………………………
Εχει αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που απαιτούν χρήση γυμνών φλογών

…………………………………………………………………………………………………………………………
Χώρος εκτέλεσης εργασιών ……………………………………………………………….
………..........…….

…………………………………………………………………………………………………………………………
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών:
Ημερομηνία ……………………………………..
Ώρα:Από………………………………………

έως ………………………………. και

από ………………………………………

έως …………………………………
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Ο χώρος εκτέλεσης εργασιών έχει ελεγχθεί από πλευράς πυρασφαλείας: ΝΑΙ/ΟΧΙ
(Διαπίστωση αν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα από το άρθρο 3 της 7/1996 Πυροσβεστικής
Διάταξης).
Επιτήρηση από άποψη πυρασφαλείας, από υπεύθυνο άτομο κατά τη διάρκεια της εργασίας και μέχρι
………...ώρες μετά την ολοκλήρωσή της.
(ονοματεπώνυμα επιτηρούντων)
1. ……………………………………………….

3. ……………………………………..

2. ……………………………………………….

4. ……………………………………..

Αναγγελία πυρκαγιάς
Τόπος πλησιέστερου τηλεφώνου …………………………………………………………….
Αριθμός τηλεφώνου ……………………………………………………………………………..
Τόπος πλησιέστερου αγγελτήρα πυρκαγιάς ………………………………………………….
(Ημερομηνία)

(Ημερομηνία)

(Ημερομηνία)

(Ημερομηνία)

(Υπογραφή υπευθύνου (Υπογραφή υπευθύνου (Υπογραφή υπευθύνου (Υπογραφή
Μηχανικού ασφαλείας
αν υπάρχει)

πυρασφαλείας)

για την εργασία)

ειδικού αν
απαιτείται).
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