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I.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
[Όπως συμπληρώθηκε με τη Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)] 

 
Ορισμοί - Ταξινόμηση κτιρίων 

 
1.1. Ορισμοί 
 Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από κάθε σημείο 
της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία κατεύθυνση. 
 Άκαυστο δομικό υλικό χαρακτηρίζεται εκείνο που πληροί τα κριτήρια της 
δοκιμασίας ακαυστότητας. 
 Ακεραιότητα απέναντι στην φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του 
να εμποδίζει το πέρασμα των φλογών και των θερμών καυσαερίων στη μη 
εκτεθειμένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από την μία πλευρά. 
 Άμεση απόσταση διαφυγής λέγεται το μήκος της ευθείας γραμμής από τυχόν 
σημείο ενός ορόφου, μετρούμενη μέσα στο περίγραμμα του κτιρίου, προς την 
πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάμεσα χωρίσματα και τους τοίχους, 
εκτός από αυτούς του πυροπροστατευμένου κλιμακοστασίου. 
 Ανιχνευτές πυρκαγιάς λέγονται τα όργανα ενός συστήματος αυτόματης 
ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα 
παρακολουθούν την τυχόν εμφάνιση φυσικών ή και χημικών φαινομένων, 
επακόλουθων της φωτιάς, σε μια ορισμένη περιοχή του κτιρίου και μεταδίδουν τα 
αντίστοιχα σήματα συναγερμού ή ελέγχου. 
 Αντίσταση στην δίοδο της θερμότητας ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά 
του να εμποδίζει τη μετάδοση δια μέσου της μάζας του ενός προκαθορισμένου 
ποσού θερμότητας. 
 Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τμήμα μιας όδευσης 
διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις 
πυραντίστασης και καταλήγει σ’ ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή. 
 Αυτοκλειόμενο κούφωμα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο 
μηχανισμό επαναφοράς του στην κλειστή θέση. 
 Αυτόματος καταιονητήρας λέγεται συσκευή συνδεδεμένη με το δίκτυο παροχής 
νερού, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία και 
εκτοξεύει νερό. 
 Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση 
διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. 
 Εξωτερικό κλιμακοστάσιο λέγεται εκείνο που κατασκευάζεται έξω από το 
περίγραμμα του κτιρίου. 
 Επικίνδυνος χώρος λέγεται κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγονται ή και 
χρησιμοποιούνται ή και αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, υγρά, 
εμπορεύματα κ.λπ. 
 Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας είναι εκείνη που γίνεται με ορισμένη ταχύτητα 
πάνω στην επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλεγεί. 
 Εσωτερικά τελειώματα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η 
τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, 
επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις κ.λπ. 



    Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να μην 
καταρρέει ή να μην ξεπερνά όρια παραμόρφωσης, όταν φορτισμένο με 
προκαθορισμένο φορτίο, εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς. 
 Καυστό δομικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της 
δοκιμασίας ακαυστότητας. 
 Όδευση διαφυγής λέγεται μία συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή 
από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 Οικοδομικό διάκενο λέγεται το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία 
(συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό 
στοιχείο.  Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα 
προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί. 
 “Οριζόντια έξοδος” λέγεται μία έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα 
διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς άλλο πυροδιαμέρισμα που βρίσκεται στον 
ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται 
στην ίδια περίπου στάθμη. 
 Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέχρι και τις μισές από τις 
απαιτούμενες εξόδους κινδύνου». 
 Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς 
ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής. 
 Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να 
διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτή την όδευση. 
 Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το μήκος της 
πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 
 Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ 
αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης 
πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της 
ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας. 
 Πυράντοχο κούφωμα λέγεται κάθε κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις 
διατάξεις στήριξής του σε δοκιμασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα καθορισμένο 
δείκτη πυραντίστασης. 
 Πυροδιαμέρισμα: τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά 
από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. 
 Πυροθερμικό φορτίο: το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας από την καύση όλων 
των υλικών μέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου. 
 Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής λέγεται εκείνο το τμήμα της όδευσης 
(κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα 
δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. 
 Πυροφραγμός λέγεται κάθε κατασκευή που άκαυστα ή περιορισμένης 
καυστότητας υλικά, που διακόπτει οικοδομικό διάκενο ή γεμίζει αρμούς και χάσματα 
οικοδομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα 
απ’ αυτά. 
 Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που 
οδηγεί σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και 
του καπνού. 
 
 
1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
1.2.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού τα κτίρια ταξινομούνται ανάλογα 
με τη χρήση τους σε 9 κατηγορίες, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1. 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 Κατηγορία Είδη κτιρίων 
Α. Κατοικίες Κτίρια διαμερισμάτων, Ξεχωριστές κατοικίες, 

Οικοτροφεία. 
Β. Ξενοδοχεία Ξενοδοχεία, Ξενώνες. 



Γ. Εκπαιδευτήρια Σχολικά Κτίρια όλων των κατηγοριών και 
βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Δ. Γραφεία Κτίρια με δημόσια ή και ιδιωτικά γραφεία. 
Ε. Καταστήματα Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση 

εμπορευμάτων. 
ΣΤ Χώροι συνάθροισης κοινού Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση 

ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, 
πνευματικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές 
δραστηριότητες. 

Ζ. Βιομηχανίες - Αποθήκες Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και 
χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων 
υλών & βιομηχανικών προϊόντων. 

Η. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις 
- φυλακές 

Νοσοκομειακά κτίρια, Γηροκομεία, 
Παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο), Κτίρια 
σωφρονισμού (φυλακές - αναμορφωτήρια). 

Θ.  Χώροι στάθμευσης 
οχημάτων & πρατήρια 
υγρών καυσίμων 

Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια 
στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών 
καυσίμων. 

 
1.2.2. Λεπτομερέστερος προσδιορισμός των κτιρίων που ανήκουν σε κάθε 
κατηγορία δίνεται στις Ειδικές Διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 
 Σε περίπτωση αμφιβολίας για τον προσδιορισμό της χρήσης ενός κτιρίου, αρμόδια 
για την κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα Δημόσια Αρχή. 
 Ο χαρακτηρισμός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ’ ένα 
τμήμα του ή σ’ ένα πυροδιαμέρισμα. Αφορά στην κυρία χρήση του κτιρίου.  Τυχόν 
δευτερεύουσα άλλη χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά, αν 
πρόκειται για κατοικία ή αν καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της 
συνολικής επιφάνειας του κτιρίου. 
 
1.2.3. Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τμήμα κτιρίου μπορεί να 
χαρακτηρισθεί υψηλού βαθμού κινδύνου από τη φύση των περιεχομένων του.  
Συγκεκριμένα, όταν τα περιεχόμενα παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα 
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά 
τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. 
 Ο χαρακτηρισμός «υψηλού βαθμού κινδύνου» ισχύει και για την περίπτωση που 
η πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από 2.000 
MJ/m2 (περίπου 100 Kg/m2 ισοδύναμο ξύλου). 
 Στην περίπτωση μεμονωμένων επικίνδυνων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια, 
δεξαμενές καυσίμων κ.λ.π.) ισχύουν τα μέτρα της παραγράφου 3.2.5 του κεφαλαίου 
της Δομικής Πυροπροστασίας. 
 Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου, με υψηλό βαθμό κινδύνου, εκτός από 
τις απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω: 
  α) Το επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος της πραγματικής απόστασης 
απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 20 μέτρα. 
  β) Η παροχή ανά μονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτομα για τις σκάλες και 
σε 50 άτομα για τα οριζόντια τμήματα της όδευσης διαφυγής. 
  γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος πυρόσβεσης. 
 


