Σκοποί του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι:
• Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση/
υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να
προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής
και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.
• Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων,
αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών
πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης
μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις
και θέσεις.
• Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με
εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και
ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.
• Η υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων και φορέων που συμμετέχουν, δίνει ελπίδα για μια
ώθηση αλλαγής στη χώρα μας, όσον αφορά στα σημαντικότατα για τη ζωή και την περιουσία
ζητήματα της πυροπροστασίας, μέσω της ορθής χρησιμοποίησης υλικών στον τομέα της
κατασκευής και της προοπτικής της ενσωμάτωσης των βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική
νομοθεσία και πραγματικότητα.
• Το ΕΛΙΠΥΚΑ υποστηρίζεται με την ενεργή παρουσία εταιρειών συστημάτων δόμησης,
θερμομονωτικών υλικών, καλωδίων, εξειδικευμένων υλικών υψηλής θερμοκρασίας,
παραγωγής πετασμάτων και συστημάτων θέρμανσης και εκπροσώπων φορέων όπως
Πανεπιστημίων της χώρας, εξειδικευμένων εργαστηρίων, καθώς και αξιωματικών με
επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος και κατασκευαστικών εταιριών.

Στην προστασία της ανθρώπινης
ζωής και περιουσίας !

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

www.elipyka.org

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018)
Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου αναγνωρίζεται διαρκώς η σημασία της μελέτης της
φωτιάς στις κατασκευές καθώς και η βαρύτητα των αποτελεσμάτων της, αλλά και υπό την
επίδραση των πρόσφατων τραγικών πυρκαγιών σε μεγάλα κτίρια ανά τον κόσμο, ο Ελληνικός
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων άλλαξε μετά από χρόνια και εξελίχθηκε. Το Ελληνικό
Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) επισημαίνει την ανάγκη για βελτιώσεις
σε ότι αφορά την πυροπροστασία στην Ελλάδα και στο νέο κανονισμό, έχοντας ως γνώμονα
την προστασία της ζωής και της περιουσίας και προτείνει :
• Υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε θέματα πυροπροστασίας κατασκευών σε
κανονιστικό, μελετητικό και κατασκευαστικό επίπεδο.
• Υποχρεωτικό έλεγχο συστήματος πρόσοψης με πρότυπη διαδικασία, σύμφωνα με
υπάρχοντα διεθνή πρότυπα καθώς και ανάπτυξη αντίστοιχης ελληνικής πρότυπης διαδικασίας
που να ενσωματώνει ελληνικές ιδιαιτερότητες τεχνικής και αρχιτεκτονικής.
• Εφαρμογή στην πρόσοψη υλικών με καλύτερες ιδιότητες έναντι της φωτιάς, ειδικά σε
σχέση με την έκλυση καπνού αλλά και φλεγόμενων σωματιδίων (δείκτες s1,d0) καθώς και την
χρήση πυροφραγμών.
• Αναβάθμιση απαιτήσεων πυροπροστασίας για κτίρια μεγάλης επισκεψιμότητας και
ευαισθησίας (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία κλπ.) καθώς και ψηλά κτίρια (άνω των 20m).
• Υιοθέτηση του προτύπου ΕΝ 13501-2 επιπλέον του ΕΝ 13501-1.
• Να μην επιτρέπονται παρεκκλίσεις στην κατασκευή και τοποθέτηση (διαστάσεων, ύψους,
αρμών διαστολής, διαδικασίας συγκράτησης κλπ) ως προς αυτές του δοκιμασμένου δοκιμίου,
ειδικά σε περιπτώσεις συστήματος.
• Δημιουργία φορέα πιστοποίησης δομικών υλικών και ελέγχου συμπεριφοράς έναντι φωτιάς
για τα υλικά και τα συστήματα που εφαρμόζονται στις κατασκευές στην Ελλάδα. Ο φορέας
αυτός θα ισχυροποιήσει την θέση της χώρας σε θέματα πυρασφάλειας και θα προστατέψει
τους Έλληνες καταναλωτές από ακατάλληλα υλικά.
• Ορισμό ελεγκτικού μηχανισμού, ευθύνη του οποίου θα είναι να ελέγχει ότι τα υλικά τα
οποία τοποθετούνται στο κτίριο είναι σύμφωνα με το νόμο.
• Την ανάδειξη της σημασίας των ευθυνών του μελετητή της πυρασφάλειας, των
κατασκευαστών αλλά και της επίβλεψης η οποία θα επιβάλλει την εφαρμογή των κανονισμών
και των προδιαγραφών του έργου αλλά και της Πολιτείας.
• Συσχετισμό του κανονισμού πυροπροστασίας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
• Ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα στα θέματα πυροπροστασίας.

