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Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής: Το τμήμα της
όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λπ.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά
στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
Πυροφραγμός: Διαχωριστικό στοιχείο από άκαυστα
ή χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας υλικά, που αποκόπτει οικοδομικό διάκενο ή σωλήνα ή γεμίζει αρμούς
και χάσματα δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η
διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά.
Σύστημα κατάσβεσης: Σύστημα που έχει σχεδιαστεί
για τη δυναμική σταθεροποίηση, μείωση ή εξάλειψη του
ρυθμού εξάπλωσης της φλόγας ή έκλυσης θερμότητας
ή συνεπαγόμενης παραγωγής αερίων καύσης.
Σχεδιάγραμμα διαφυγής: Σχέδιο όπου απεικονίζονται
τα αναγκαία στοιχεία διαφυγής που δύναται να περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εκκένωσης,
διάσωσης και πρώτης επέμβασης.
Τελική έξοδος: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκένωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής και η οποία οδηγεί απ’ ευθείας εκτός του κτιρίου σε
ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο
χώρο της πόλης ή του οικισμού.
Χώροι κύριας χρήσης: Χώροι οι οποίοι προορίζονται
για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και
την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε
κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης,
οι κουζίνες, τα γραφεία.
Χώροι βοηθητικής χρήσης: Χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του
κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς,
όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι,
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής
ζώων.
Χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ
(Ατόμων με Αναπηρία): Προστατευμένος προσβάσιμος
χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως
περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή
στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα και κατασκευάζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές
Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Χώρος κτιρίου ή
δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής
εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.
Ψηλό κτίριο: Κτίριο του οποίου το πραγματοποιούμενο
ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση
που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επιβολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαίνουν τα 23 μ. από τον όροφο εκκένωσης.
Άρθρο 4:
Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους
4.1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν
και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στον Κτιριοδομικό
Κανονισμό έντεκα χρήσεις κτιρίων όπως περιγράφονται
αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α του παρόντος:

Α.

Κατοικία

Β.

Προσωρινή διαμονή

Γ.

Συνάθροιση κοινού

Δ.

Εκπαίδευση

Ε.

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Ζ.

Σωφρονισμός

Η.

Εμπόριο

Θ.

Γραφεία

Ι.

Βιομηχανία - Βιοτεχνία
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Κ.

Αποθήκευση

Λ.

Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών
καυσίμων

4.2. Η χρήση δύναται να αναφέρεται στο σύνολο ενός
κτιρίου ή σε επιμέρους τμήματα αυτού.
4.2.1. Όταν ένα κτίριο έχει μία αποκλειστικά χρήση,
τότε από άποψη πυροπροστασίας εξετάζεται συνολικά
σύμφωνα με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας της κύριας
αυτής χρήσης.
4.2.2. Όταν σε ένα κτίριο συνυπάρχουν περισσότερες της μιας χρήσης, τότε αξιολογούνται οι κατωτέρω
παράμετροι από τις οποίες προκύπτει και ο τρόπος
αντιμετώπισής του από άποψη πυροπροστασίας (βλ.
Παράρτημα Β):
i. Οι διαφορετικές χρήσεις είναι απαραίτητες για την
εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου
Σε περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο
κτίριο περισσότερες της μιας, χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο
χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί
και υπάγεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας της «κυριαρχούσας» αυτής χρήσης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να
θεωρούνται «συμπληρωματικές». Στην περίπτωση που
η συμπληρωματική χρήση έχει πληρότητα, εξετάζεται
με τις διατάξεις που ισχύουν για την ειδική χρήση της.
Εφόσον η συμπληρωματική χρήση δεν διαχωρίζεται
πυράντοχα από την κυριαρχούσα και δεν διαθέτει ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, ο θεωρητικός πληθυσμός της, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο για τη χρήση της, προστίθεται
στο θεωρητικό πληθυσμό της κυριαρχούσας χρήσης.
Σε κάθε ειδικό άρθρο χρήσης κτιρίου του κεφαλαίου Β
του παρόντος κανονισμού, αναγράφονται ενδεικτικές
συμπληρωματικές χρήσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης
μιας χρήσης ως συμπληρωματικής σε σχέση με την κυριαρχούσα, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ii. Οι διαφορετικές χρήσεις λειτουργούν ανεξάρτητα
(διαχωρισμένες χρήσεις)
Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα, με δικές τους ανεξάρτητες
οδεύσεις διαφυγής και διαχωρίζονται πυράντοχα τότε
από άποψη πυροπροστασίας κάθε τμήμα του κτιρίου
διαχωρίζεται, χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και
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υπάγεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισμού
για τη συγκεκριμένη χρήση.
iii. Οι διαφορετικές χρήσεις δεν λειτουργούν ανεξάρτητα (εμπλεκόμενες χρήσεις)
Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι
οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου
(όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άποψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται
οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε
χρήσης, με την επιφύλαξη της παρ. 7.1 του άρθρου 7 του
παρόντος Κεφαλαίου ως προς την επιβολή των μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας.
iv. Μία ή περισσότερες από τις διαφορετικές χρήσεις
δεν έχουν πληρότητα χρήσης, όπως αυτή καθορίζεται
Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων της
ανωτέρω περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις) στα
οποία μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων, που να
δικαιολογεί την αντιμετώπισή της ξεχωριστά, τότε από
άποψη πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις
των υπόλοιπων χρήσεων. Εάν μόνο μία χρήση έχει πληρότητα, τότε ακολουθούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας της χρήσης αυτής, η οποία αντιμετωπίζεται ως
«κυριαρχούσα» χρήση, ενώ οι υπόλοιπες ως «δευτερεύουσες». Εάν περισσότερες της μιας χρήσεις έχουν
πληρότητα, εφαρμόζονται τα ισχύοντα της ανωτέρω
περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις).
Πίνακας 2. Απαιτήσεις πληρότητας χρήσεων
Χρήσεις που δεν
διαθέτουν πληρότητα

συνάθροιση κοινού
<50 ατόμων
εκπαίδευση <6 ατόμων
προσωρινή διαμονή
<20κλινών
στάθμευση <11 θέσεων

v. Η κύρια και μοναδική χρήση του κτιρίου δεν έχει
πληρότητα χρήσης
Στην περίπτωση αυτή από άποψη πυροπροστασίας
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις, που καθορίζονται στο ειδικό άρθρο για την κατά περίπτωση χρήση και παραπέμπουν στα μέσα και μέτρα άλλης χρήσης καθοριζόμενης
ως συγγενέστερης.
4.2.3. Ως διαφορετικές χρήσεις νοούνται και οι διαφορετικές υποκατηγορίες εντός της ίδιας χρήσης (π.χ. Ζ1,
Ζ2 και Ζ3 για κτίρια με χρήση Βιομηχανία - Βιοτεχνία ή
Αποθήκευση, Ε1, Ε2 και Ε3 για κτίρια με χρήση Υγεία
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και Κοινωνική Πρόνοια, κλπ) και εξετάζονται σύμφωνα
με τα παραπάνω.
4.3. Στα κτίρια ή στα τμήματα κτιρίων των οποίων η
χρήση δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, για την εφαρμογή του
εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας ακολουθούνται
οι απαιτήσεις της συγγενέστερης κατηγορίας, η οποία
υποδεικνύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4.4. Ο χαρακτηρισμός κτιρίων πολλαπλών χρήσεων
αναφέρεται αποκλειστικά στην ύπαρξη περισσοτέρων
της μίας χρήσης σε αυτά ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος του κτιρίου.
Άρθρο 5:
Οδεύσεις διαφυγής
5.1. Στόχος
Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής σε ένα κτίριο είναι η επίτευξη της ασφαλούς
εκκένωσης των χρηστών του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
5.2. Γενικά
Η χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των χρηστών του
καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, τη διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής. Οι
οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και
αποτελεσματικές για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται.
Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιμες απ’ όλους τους χρήστες του κτιρίου.
Απαγορεύεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυγής
από βοηθητικούς χώρους όπως χώρους υγιεινής, αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι
οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να είναι σε άμεση γειτνίαση με επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Β (βλ. 6.7).
Στις περιπτώσεις εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης,
χώρων δηλαδή για την πρόσβαση στους οποίους προκύπτει μία αποκλειστική οριζόντια διέλευση των χρηστών
μέσω άλλου χώρου κύριας χρήσης (χώρου πρόσβασης),
θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά οι εξής απαιτήσεις:
α) O θεωρητικός πληθυσμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 άτομα
β) Ο εσωτερικός χώρος δεν πρέπει να είναι υπνοδωμάτιο.
γ) Η επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού χώρου και χώρου
πρόσβασης να είναι άμεση, χωρίς να παρεμβάλλεται διάδρομος.
δ) Ο εσωτερικός χώρος και ο χώρος πρόσβασης να
είναι της αυτής ιδιοκτησίας (Σχήμα 1). Από τις ανωτέρω
απαιτήσεις απαλλάσσονται εσωτερικοί χώροι οι οποίοι
διαθέτουν περισσότερες της μίας εξόδους (Σχήμα 2).

