ΑΠΟΦΑΣΗ 484
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική δίωξη μηχανικού
η
εφαρμόζοντας την 13 /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.»
Με βάση το Πρακτικό Επιτροπής Εκτάκτων Ελέγχων επιχειρήσεων ελέγχθηκε
επιχείρηση Ψητοπωλείο, που έλαβε Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
Στην επιχείρηση βάσει της Μελέτης Πυροπροστασίας προβλέπονταν να
εγκατασταθεί:
1.Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
2.Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής άνωθεν των καυτών επιφανειών.
Η επιτροπή την ημέρα του ελέγχου διαπίστωσε ότι κανένα από αναφερόμενα
συστήματα δεν έχει τοποθετηθεί. Για τον λόγο αυτό εγκαλεί τον μηχανολόγο μηχανικό ως
υπεύθυνο μηχανικό της ανωτέρω επιχείρησης διότι υπέγραψε Υπεύθυνη Δήλωση για την
εγκατάσταση των ανωτέρω.
Τα μέλη του ΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την ακροαματική
διαδικασία, την εισήγηση του εισηγητή και την ομολογία του εγκαλουμένου ότι βασίστηκε στην
Υπεύθυνη Δήλωση της ιδιοκτήτριας αλλά και το επείγον της λειτουργίας της επιχείρησης
καταλήγουν στα εξής:
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός κακώς δεν επισκέφθηκε πρώτα την επιχείρηση ώστε να
διαπιστώσει η ίδια την εγκατάσταση ή μη των μέσων.
Κακώς υπέγραψε την Υπεύθυνη Δήλωση.
Το ότι επικαλείται το νεαρό της ηλικίας του, το ξεκίνημα της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και την άγνοια της ευθύνης δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την υποβολή της
ποινής της επίπληξης στον εγκαλούμενο Μηχανολόγο Μηχανικό.

