ΑΘΗΝΑ, 15/6/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15/6/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 31796/330

AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση:

Mεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες:

ΠΡΟΣ:

N.Mυλωνάς

Βουλή των Ελλήνων
Τµήµα Ερωτήσεων

Tηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512

ΚΟΙΝ.:

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

1.

Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη

2.

Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης

3.

Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 6220/24-5-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.
Μανιάτη Γιάννη, σας γνωρίζουµε ότι:
Στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης-Ι του ΟΟΣΑ (σύσταση 26) προτάθηκε η επικαιροποίηση του κανονισµού
πυροπροστασίας κτιρίων (Π∆ 71/1988). Για το σκοπό αυτό συστάθηκε οµάδα εργασίας, στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι
από:
•

την Κυβέρνηση (Υπουργεία Περιβάλλοντος, Παιδείας-Έρευνας-Θρησκευµάτων, Οικονοµίας-Ανάπτυξης-Τουρισµού,

Υγείας, Υποδοµών-Μεταφορών-∆ικτύων, Πολιτισµού-Αθλητισµού)
•

το Πυροσβεστικό Σώµα

•

το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

•

τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Η οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της τον Φεβρουάριο του 2017, καταλήγοντας σε νέο σχέδιο κανονισµού

πυροπροστασίας, το οποίο και αναρτήθηκε σε δηµόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2017. Κατά τη διαβούλευση του
κανονισµού, υπήρξαν πολλές και έντονες επισηµάνσεις σχετικά µε την ανάγκη διασφάλισης µεγαλύτερου βαθµού
πυροπροστασίας του κοινού (τα σχετικά σχόλια είναι και σήµερα αναρτηµένα στο opengov).
Οι επισηµάνσεις αυτές οδήγησαν στη σηµειακή τροποποίηση του σχεδίου κανονισµού πριν την αποστολή του
στο ΣτΕ για γνωµοδότηση. Οι αλλαγές υιοθετήθηκαν οµόφωνα, άρα συµφώνησαν και οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του
ΕΛΟΤ. Συγκεκριµένα, κρίθηκε ότι:
•

στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής µετάδοσης της φωτιάς, µεταβλήθηκαν οι απαιτήσεις αποκλειστικά ως

προς τον δείκτη συµβολής στην παραγωγή καπνού (οπότε αυτό µάλλον δεν συνδέεται µε την Ερώτηση του βουλευτή)
•

στις πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής (και µόνο) τα εσωτερικά τελειώµατα θα πρέπει να είναι από υλικό µε

σχεδόν µηδενική συνεισφορά στη φωτιά (κατηγορία Α2, όπου, µεταξύ άλλων, ανήκει και ο πετροβάµβακας) και όχι από
υλικά µε περιορισµένη συνεισφορά στη φωτιά (κατηγορία Β, όπου, µεταξύ άλλων, ανήκουν τα αφρώδη υλικά)
•

για τα ψηλά κτίρια (άνω των 23 µέτρων), για τα κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (π.χ οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί

σταθµοί), τα κτίρια υγείας που διαθέτουν νοσηλευτικές µονάδες (π.χ. νοσοκοµεία, κλινικές), τα κτίρια µε

θεωρητικό

πληθυσµό άνω των 1000 ατόµων και τα κτίρια που στεγάζουν δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων
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των χρηστών τους, κρίθηκε εύλογη και ενδεδειγµένη για την επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού πυρασφαλείας η επιλογή της
κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης Α2 και όχι Β
Για τις τροποποιήσεις αυτές ενηµερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (µέσω της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του συνδέσµου ΕΛΟΤ, µε το υπ’ αρίθµ. 11805/867/15-09-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ, το
οποίο απαντούσε σε εµπεριστατωµένη γνώµη και παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του προτεινόµενου κανονισµού), ενώ
στη συνέχεια ο ΕΛΟΤ µας προώθησε µήνυµα της Επιτροπής (2018/791), σύµφωνα µε το οποίο κρίνεται ικανοποιητική η
απάντηση των ελληνικών αρχών στα υποβληθέντα σχόλια.
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η αλλαγή δεν έγινε αφού το σχέδιο στάλθηκε στο ΣτΕ αλλά πριν και
άρα το ΣτΕ ήταν ενήµερο. Ενήµερη, επίσης, ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που µάλιστα ενέκρινε την αλλαγή. Σας
ενηµερώνουµε επιπρόσθετα, ότι η διαφοροποίηση των κατηγοριών Α2 και Β αφορά τον τρόπο αντίδρασης των υλικών
στη φωτιά. Σε κάθε µία από αυτές εντάσσεται πλήθος υλικών, καθώς οι τεχνικοί κανονισµοί δεν αναφέρονται σε
συγκεκριµένα υλικά. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση είναι πανευρωπαϊκή και προκύπτει από τον Κανονισµό 2016/364 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
∆ιευκρινίζουµε ακόµη, ότι µεταξύ των πιστοποιητικών που ζητούνται από το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ»
δεν είναι πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή κάτι αντίστοιχο. Κατά συνέπεια η αλλαγή του κανονισµού πυροπροστασίας
κτιρίων δεν συνδέεται µε το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ».
Τέλος, σχετικά µε την αναφορά περί «αποκλεισµού αφρωδών προϊόντων από τις οικείες εφαρµογές» λόγω της
δηµοσίευσης του π.δ 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α/4-4-2018), επισηµαίνεται ότι οι τεχνικοί κανονισµοί δεν υποδεικνύουν
συγκεκριµένα υλικά, ούτε και πιστοποιούν την καταλληλότητα ή µη υλικών που χρησιµοποιούνται στη δόµηση, αλλά
θέτουν ελάχιστες κτιριοδοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας, της άνεσης και της ασφάλειας των
ενοίκων και των περιοίκων, όπως και στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής και της
λειτουργικότητας των κτιρίων, όπως άλλωστε και αναφέρεται στο άρθρο 1 – Σκοπός του Κανονισµού.
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