
ΑΠΟΦΑΣΗ 445 
 
 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική δίωξη Μηχανολόγου 
Μηχανικού εφαρμόζοντας την 13

η
/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία στο Άρθρο  5 

Κυρώσεις αναφέρει ότι «η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει 
την μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας …….. 1) ανακαλεί 
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας…… και κινεί τη διαδικασία άσκησης 
ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του 
ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης….., 2) διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία 
Εισαγγελία αντίγραφο των κατά περίπτωση υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 του 
μελετητή ή του επιβλέποντα μηχανικού ……. προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης» και 
κοινοποιεί το Πρακτικό και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του 
μελετητή ή του επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος.» 

Η Π.Υ. στο Πρακτικό Επιτροπής Έκτακτων Ελέγχων αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια 
αυτοψίας σε επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ διαπιστώθηκε ότι: 

 Στο κατάστημα γινόταν χρήση υγραερίου στην κουζίνα , χωρίς αυτό να περιγράφεται 
στη μελέτη πυροπροστασίας και χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα. 

 Οι καυτές επιφάνειες στην κουζίνα ήταν περισσότερες από αυτές που περιγράφονται 
στην μελέτη με συνέπεια να απαιτείται σύστημα τοπικής κατάσβεσης τύπου F και όχι 
ξηράς κόνεως. 
 

  

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταλήγουν στα εξής:  
  

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός υπέβαλλε την Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) στην 
Π.Υ. και δήλωνε, ότι ίσχυε την ημέρα εκείνη.  

Τέλος ο μηχανικός κατέθεσε στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπεύθυνη 
Δήλωση της ιδιοκτήτριας στην οποία δηλώνει ότι τοποθέτησε φιάλη υγραερίου χωρίς να 
ενημερώσει το μηχανικό μετά την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
 

Ως εκ τούτου, σε βάρος του εγκαλούμενου Μηχανολόγου Μηχανικού δεν 
στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωμα προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από το άρθρο 30 
παρ. 1 α, β, γ, δ, ε του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ. «περί κωδικοποίησης των περί 
συστάσεως Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 
2728/53 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 783/70). 
 

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την απαλλαγή του 
Μηχανολόγου Μηχανικού από την καταγγελία. 

 


