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1. Γενικά 
 
Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 41/2018 "ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ" (ΦΔΚ 80/Α/7-
5-2018), ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ θαη ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’, άξζξα 3,4. 
 

ΔΡΓΟ :  

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίωλ ΠΓ 
41/80Α/7-5-2018 

πλεκελα αξρηηεθηνληθα ζρεδηα 

ΥΡΖΖ :  

ΠΟΛΖ : ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΟΓΟ :  

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ :  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :  

Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟΝ :  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

 

1.1  Γενική Οικοδομική Περιγραφή 

 
Κύξηα Υξήζε: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ             
πκπιεξσκαηηθέο ρξήζεηο: ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ          
Δκπιεθόκελεο ρξήζεηο:          Δθπαίδεπζε, Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ 
Υξήζεηο δηαρσξηζκέλεο ππξάληνρα:           
Έιεγρνο πιεξόηεηαο:   Υώξνο Δθπαίδεπζεο κε πιεζπζκό 110>=6 (έρεη πιεξ.), Υώξνο πλάζξ. Κνηλνπ κε 
πιεζπζκό 126>=50 (έρεη πιεξ.)  
(Αν τώροι ζσνάθροιζης, εκπαίδεσζη, προζωρινής διαμονής ή ζηάθμεσζης) 
 
1.2  Πεξηιακβαλόκελνη ρώξνη 
  
Σν κηθηό εκβαδόλ ησλ ρξήζεσλ είλαη 622.39 ηκ.  
 
1.3  Υξήζεηο – Αλάιπζε ζεωξεηηθνύ πιεζπζκνύ 
 
Πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη παξαθάησ ρξήζεηο (κηθηά εκβαδά ρώξσλ) : 
 Υξήζε Όξνθνη Δπηθάλεηα 

ρξήζεο 
(η.κ.) 

Πνζνζηό 
ρξήζεο % 

Πιεζπζκόο 
ρξήζεο 

Πιεξόηεηα ΑΡΘΡ 
ΥΡΖΖ 
ΚΔΦ.Β 

Δηδ.Γηαημ 
Δθπαίδεπζε 1νο Όξνθνο, 

Ηζόγεην  
528.39 84.90 110 ΝΑΗ  

Υώξνη 
ζπλάζξνηζεο 

θνηλνύ 

Ηζόγεην  94.00 15.10 126 ΝΑΗ  

ύλνιν  622.39 100 236   

 
Ο αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιεζπζκνύ παξνπζηάδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο θάζε ρξήζεο. 

                                                                                                                                                
2. Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία 
Α. Δθπαίδεπζε 
 
Ο Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηα 
θηίξηα θαη πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ παξακέλεη ε αζθάιεηα ηνπ θνηλνύ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θσηηάο, ε νπνία 
επηηπγράλεηαη γεληθά κε θαηάιιειν ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ρώξσλ ηνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ελεξγεηηθώλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ. 
 
 
Γηα ην ιόγν απηό ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε ελόηεηεο νη ππνινγηζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο νδεύζεηο δηαθπγήο, 
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζεσξεηηθνύ πιεζπζκνύ, ηηο ηειηθέο εμόδνπο, ην θσηηζκό, ηνπο επηθίλδπλνπο ρώξνπο θηι.  
 
Σν θηίξην εθπαίδεπζεο ζπλίζηαηαη από ηα παξαθάησ επίπεδα κε ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο (m

2
): 

 
Σν κηθηό εκβαδόλ ηεο ρξήζεο είλαη 528.39 ηκ.  
 
Ο ζεσξεηηθόο πιεζπζκόο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίζηεθε ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηνλ Πίλαθα 3, ηεο παξαγξ. 5.3.1, ηνπ 
ηνπ Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨: 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

Καη. Υξήζε Υώξνη Άηνκα 

Γ Δθπαίδεπζε 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 1αη./2 η.κ. δαπέδνπ 

Αηζ. Γηδαζθαιίαο κε ζηαζεξά θαζίζκαηα 
Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο από: αξ. 
θαζηζκάησλ ή 1αη./2 η.κ. δαπέδνπ 

Δξγαζηήξηα 
Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο από: ζέζεηο 

εξγαζίαο ή 1αη/4,5 η.κ. δαπέδνπ 

Τπόινηπνη ρώξνη (γξαθεία, γξακκαηεία, 
ηαηξείν θιπ) 

1αη./6 η.κ. δαπέδνπ 

 
ηα άηνκα απηά πξνζηίζεληαη ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα νξίζεη επηπιένλ ν κειεηεηήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 
5.3.1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, ησλ Δηδηθώλ δηαηάμεσλ, ιόγσ ύπαξμεο εηδηθώλ ρώξσλ. 
 
Ο αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιεζπζκνύ γίλεηαη σο εμήο: 

Όξνθνο Πεξηγξαθή - 
δξαζηεξηόηεηα 

Δπηθάλεηα (η.κ.) / 
άηνκα / θαζίζκαηα 

πληειεζηήο  
Άηνκα 

 1νο  Αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο 

(εκβαδό) 

82 η.κ. 2.0 41 

 1νο  Δκβαδό 
ππόινηπσλ ρώξσλ 

(Γξαθεία)  

41 η.κ. 6.0 7 

ΗΟΓΔΗΟ Αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο 

(εκβαδό) 

123 η.κ. 2.0 62 

      ύλνιν αηόκσλ: 110 

Έηζη, ζπλνπηηθά, γηα θάζε επίπεδν ν πιεζπζκόο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
Όξνθνο Άηνκα αλά Όξνθν 

1νο Όξνθνο 48 άηνκα. 
Ηζόγεην 62 άηνκα. 
ύλνιν 110 άηνκα. 

 
Α. 1. Οδεύζεηο Γηαθπγήο 
 
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο ζε έλα θηίξην είλαη ε επίηεπμε ηεο αζθαινύο εθθέλσζεο 
ησλ ρξεζηώλ ηνπ, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 
Γηα ην ιόγν απηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨, αιιά θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Β ¨Δηδηθέο 
Γηαηάμεηο¨ ηνπ Π.Γ. 41/80/7-5-2018 απαηηνύληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί: 
 
Α. 1.1. Πιήζνο νδεύζεωλ δηαθπγήο / ηειηθώλ εμόδωλ 
 
ηνλ πιεζπζκό ηνπ ηζνγείνπ ζπλππνινγίδνληαη ηα άηνκα ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεωλ 

 

Όξνθνο Πιεζ. 
Οξόθνπ 

Διάρηζηα 
Δπηηξεπόκελν 

Πιήζνο 
Δμόδσλ 

Πξαγκαηνπνη
νύκελν 
Πιήζνο 
Δμόδσλ 

Διάρηζηα 
Δπηηξεπόκελν 

Πιάηνο 
Δμόδσλ 

(m) 

Πξαγκαηνπνη
νύκελν 
Πιάηνο 
Δμόδσλ 

(m) 

Καηάιεμε 
Οδεύζεσλ 

1νο Όξνθνο 48 1 1 0.90 1.10 Γηακέζνπ 
ππξνπξνζηαηεπκέλνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ ζε ειεύζεξν 
ρώξν 

Ηζόγεην 236 2 2 2.80 3.70 Διεύζεξνο πεξηβάιινλ ρώξνο 
 
 
 

Ο έιεγρνο ησλ πιαηώλ ηειηθώλ εμόδσλ αλά έμνδν θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
 

Έμνδνο Δπίπεδν Διάρηζην 
επηηξεπόκελν 

πιάηνο (m) 

Πξαγκαηνπνηνύκελ
ν 

πιάηνο (m) 

Καηάιεμε 
Οδεύζεσλ 

1 ΗΟΓΔΗΟ 1.10 1.10 Διεύζεξνο πεξηβάιινλ ρώξνο 
2 ΗΟΓΔΗΟ 1.40 2.60 Διεύζεξνο πεξηβάιινλ ρώξνο 
3 ΗΟΓΔΗΟ 1.40 1.50 Διεύζεξνο πεξηβάιινλ ρώξνο 
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Α. 1.2. Πιάηνο νδεύζεωλ δηαθπγήο 
 
Χο πιάηνο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ην ειεύζεξν πιάηνο ζην ζηελόηεξν ζεκείν ηεο θαη κέρξη ύςνπο 2.20 κ. Ζ 
κνλάδα πιάηνπο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ζε 0,60 ηνπ κ.  
Σν απαηηνύκελν ειάρηζην πιάηνο νπνηαζδήπνηε όδεπζεο δηαθπγήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0,70 κ.  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα επηηξεπόκελα θαη πξαγκαηνπνηνύκελα πιάηε ησλ νξηδόληησλ θαη 
θαηαθόξπθσλ νδεύζεσλ δηαθπγήο. 
 

 

Όξνθνο Πιεζ. 
Οξόθνπ 

Πιάηνο 
νξηδνληίσλ 
ηκεκάησλ 
νδεύζεσλ 
δηαθπγήο 

(m) 
 

Πιάηνο 
θαηαθόξπθσλ 

ηκεκάησλ 
νδεύζεσλ 
δηαθπγήο 

(m) 
 

Πιάηνο 
ηειηθώλ 
εμόδσλ 

(m) 

  Διάρηζηα 
επηηξεπόκελν 

(m) 

Πξαγκαηνπνηνύ
κελν 
(m) 

Διάρηζηα 
επηηξεπόκελν 

(m) 

Πξαγκαηνπνηνύ
κελν 
(m) 

 

1νο Όξνθνο 48 0.700 2.000 1.200 1.500  
Ηζόγεην 236 1.800 2.000 - 1.500  

 

 
Ο ππνινγηζκόο ηνπο έγηλε σο εμήο: 

 

Όξνθνο Πιεζπζκόο Πιάηνο 
νξηδόληηαο 
όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππέξγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Πιάηνο 
νξηδόληηαο 
όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππόγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Οξηδόληηεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

(m) 

Οξηδόληηεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

παξαγξάθνπ 
5.3.3 
(m) 

1νο Όξνθνο 48  = 0.6 x αξηζκόο 
αηόκσλ νξόθνπ / 

100 

 0.70 0.70 

Ηζόγεην 236  = 0.6 x αξηζκόο 
αηόκσλ νξόθνπ / 

100 

 1.50 1.80 

 
 

Όξνθνο Πιεζ. Πιάηνο 
θαηαθόξπθεο 

όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππέξγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Πιάηνο 
θαηαθόξπθεο 

όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππόγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Καηαθόξπθεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

(m) 

Καηαθόξπθεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

παξαγξάθνπ 
5.3.3 
(m) 

1νο Όξνθνο 48  = 0.6 x αξηζκόο 
αηόκσλ νξόθνπ / 

60 

 0.48 0.80 

 
Ο Έιεγρνο πιάηνπο νδεύζεσλ γηα θάζε ηειηθή έμνδν έγηλε ζην ηζόγεην γηα ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ θαη ησλ δύν ρξήζεσλ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Α. 1.3. Μέγηζηεο απνζηάζεηο νδεύζεωλ δηαθπγήο 

 

Όξνθνο Όδεπζε 
δηαθπγήο 

Μηα 
θαηεύζπλζε 

 

Πεξηζζόηεξεο 
θαηεπζύλζεηο 

 

Αδηέμνδν 
 

  Μεγ. 
επηηξ. 

Πξαγκ. 
(m) 

Μεγ. 
επηηξ. 

Πξαγκ. 
(m) 

Μεγ. 
επηηξ. 

Πξαγκ. 
(m) 
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(m) (m) (m) 
1νο Όξνθνο  18 17.9 35  9 - 

Ηζόγεην  18  35 16.9 9 - 

 

Α. 1.4. Ππξνπξνζηαζία νδεύζεωλ δηαθπγήο 
 

Όξνθνο Έμνδνο Ππξνπξνζη. 
Οδεύζεηο 
δηαθπγήο 
(Ναη/Ορη) 

Διάρ. 
Δπηη. 

Γείθηεο 
ππξαλη. 

Πηλ7/ 
παξαγξ 

6.2 

Πξαγκ. 
Γείθηεο 
ππξαλη. 

Ππξνπξνζ
ηαηεπκέλν 
θξεάηην 

θιηκαθνζη
αζίνπ 

(Ναη/Ορη) 

Ππξνπξνζ
ηαηεπκέλνο 
πξνζάιακ

νο 
(lobby) 

(Ναη/Ορη) 

Δμσηεξηθό 
θιηκαθνζη

άζην 
(Ναη/Ορη) 

Κιηκαθνζηάζην 
ή 

αλειθπζηήξαο 
ππξνζβεζηώλ 

1νο 
Όξνθνο 

1 ΝΑΗ 60 60 ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

Ηζόγεην 1 ΟΥΗ 60 60  ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

Ηζόγεην 2 ΟΥΗ 60 60  ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

 

Α.1.4.1. Κιηκαθνζηάζηα 
Όια ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα πνπ απνηεινύλ ππξνπξνζηαηεπκέλε όδεπζε δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη κόληκεο 
θαηαζθεπήο θαη λα πεξηβάιινληαη από δνκηθά ζηνηρεία κε δείθηε ππξαληίζηαζεο 60, ζύκθσλα κε ηελ παξαγ. 6.6.2 
ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ. 
 
Λόγσ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.6.2, Κεθ.Α ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη εηδηθόο 
πξνζάιακνο (lobby). 
 
Λόγσ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.7 ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη θιηκαθνζηάζην ή 
αλειθπζηήξαο ππξνζβεζηώλ. 
 
Α. 1.5. Φωηηζκόο – Φωηηζκόο αζθαιείαο – ήκαλζε 
Ο θσηηζκόο αζθαιείαο ζρεδηάδεηαη θαη εγθαζίζηαηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1838: «Δθαξκνγέο 
Φσηηζκνύ - Φσηηζηηθά Αζθαιείαο», όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. Δπηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο ησλ 
νδεύζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ. Σα θσηηζηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα παξέρνπλ ην 50% ηεο 
θσηεηλόηεηαο κέζα ζε 5sec θαη ηελ πιήξε θσηεηλόηεηα κέζα ζε 60sec, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. Σα 
θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ηα θσηηζηηθά ζήκαλζεο θαηεύζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν θσηηζκό 
γηα 1 ηνπιάρηζηνλ ώξα (hr), ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνύ θσηηζκνύ. 
ηηο νδεύζεηο δηαθπγήο πιάηνπο κέρξη 2κ., ε θσηεηλόηεηα ηνπ δαπέδνπ θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα ηεο 
όδεπζεο δηαθπγήο δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 1lx θαη γηα ηελ παξάπιεπξε ηεο όδεπζεο δηαθπγήο δώλε, πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ πιάηνπο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο, ε θσηεηλόηεηα ηνπ δαπέδνπ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 
0.5lx, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. 
 
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ.4.4., ηνπ Κεθ.Β ησλ Δηδηθώλ δηαηάμεσλ, ζε θηήξηα εθπαίδεπζεο: 
Δπηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο επί ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ. 
Δπηβάιιεηαη ε ζήκαλζε αζθαιείαο ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο, εμόδσλ θηλδύλνπ θαη ηνπ ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ/ 
εμνπιηζκνύ. 
ηα εθπαηδεπηήξηα όπνπ ε θύξηα ρξήζε ηνπο αλαπηύζζεηαη ζε ηξεηο (3) ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο ή επίπεδα, 
επηβάιιεηαη ε ύπαξμε ζρεδηαγξακκάησλ δηαθπγήο ζε θάζε ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαζώο θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο 
ρώξνπο. 
 
Σα θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ηα θσηηζηηθά ζήκαλζεο θαηεύζπλζεο εγθαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά, αλεμαξηήησο 
ύπαξμεο εθεδξηθήο πεγήο ελέξγεηαο. 
 
ην θηίξην ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία θσηηζκνύ θαη ζήκαλζεο: 

 

Όξνθνο Σερλεηόο Φσηηζκόο 
 

Φσηηζκόο Αζθαιείαο 
 

ήκαλζε 
 

 Απαηηνύκελ
νο 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελνο 

Απαηηνύκελ
νο 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Απαηηνύκελ
ε 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελε 

Αξηζκόο 
ζεκάησλ 

1νο Όξνθνο ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 9 ΝΑΗ ΝΑΗ 9 
Ηζόγεην ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 9 ΝΑΗ ΝΑΗ 9 

 

Α.2 Γνκηθή Ππξνπξνζηαζία θαη δείθηεο Ππξαληίζηαζεο 

 
Α.2.1. Ππξνδηακεξίζκαηα  
 
Ο δηαρσξηζκόο ελόο θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα έρεη ζηόρν λα πεξηνξίζεη ηελ ππξθαγηά κέζα ζηνλ ρώξν πνπ 
εθδειώζεθε θαη λα αλαζρέζεη ηελ νξηδόληηα ή/θαη θαηαθόξπθε εμάπισζή ηεο ζην ππόινηπν θηίξην. Γηα θάζε 
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θαηεγνξία θηηξίνπ θαζνξίδεηαη έλα κέγηζην όξην εκβαδνύ θαη ζε θάπνηεο εηδηθέο ρξήζεηο θαη έλαο κέγηζηνο όγθνο, 
πέξα από ηα νπνία απαηηείηαη ππνδηαίξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 6.5, ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨. 
Δπηθίλδπλνη ρώξνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνηεινύλ ππξνδηακέξηζκα, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνλ απαηηνύκελν 
γηα ην ππόινηπν θηίξην θαη όρη κηθξόηεξν ησλ 60 ιεπηώλ. ε ππόγεηα θηηξίσλ πνπ εθηείλνληαη ζε βάζνο 
κεγαιύηεξνπ ησλ 10 κ. ππό ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, θάζε ππόγεηνο όξνθνο πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηό 
ππξνδηακέξηζκα θαη λα δηαρσξίδεηαη ππξάληνρα από ηνπο ππόινηπνπο ππόγεηνπο νξόθνπο. 
Έηζη, γηα ην θηίξην, νξίδνληαη ηα παξαθάησ ππξνδηακεξίζκαηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο: 
 

 

Όξνθνο Γείθηεο 
ππξαληίζηαζεο 

 

Ππξνδηακεξίζκαηα 
 

 Διάρ. 
Δπηη. 
Από 
Πηλ7/ 

παξαγξ 6.2 

Πξαγκ. 
Γείθηεο 
ππξαλη. 

Δγθαη. 
θαηαηνλ 

(Ναη/Ορη) 

Δπηθίλδ. 
ρώξνη 

(Ναη/Ορη) 

Κύξηνη 
ρώξνη 

(Ναη/Ορη) 

Μεγ. 
Δπηηξεπ. 
εκβαδό 

ππξνδ/ηνο 
πηλ9 

παξ 6.5 

Δκβαδό 
ππξνδ/ηνο 

1
νο

 όξνθνο 30 60 ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 1000 207.47 

ηζνγεην 30 60 ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 1000 357.84 

1
νο

-
ηζνγεην(θιηκαθ

νζηαζην) 

30 60 ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 1000 46.82 

1νο Όξνθνο - 
επηθ. ρώξνο, 
αλεμάξηεην 
ππξνδηακ. 

60 60 ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 1000 10.26 

 
Α.2.2. Καηεγνξίεο εζωηεξηθώλ ηειεηωκάηωλ 

 

 Καηεγνξία 
ρξήζεο 
θηηξίσλ 

Σνίρνη 
θαη 

Οξνθέο 
 

Οηθνδνκηθά 
δηάθελα 

ζε 
ηνίρνπο 

θαη 
νξνθέο 

Γάπεδα 
 

Γ Δθπαίδεπζε Ππξ/λεο. 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

- 
Δπηθίλδπλνη 

ρώξνη 

Απξνζηάηεπ
ηεο 

νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

Γεληθά 
 

 Ππξ/λεο. 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

- 
Δπηθίλδπλνη 

ρώξνη 

Απξνζηάηεπ
ηεο 

νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

    Αίζνπζεο > 
30ηκ 

Αίζνπζεο <= 
30ηκ 

   

 Δπηηξεπόκελεο 
θαηεγνξίεο 

A2-s1,d1 C-s1,d1 C-s1,d1 D-s2,d2 C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2 

 Δπηηπγραλόκελεο 
θαηεγνξίεο 

Α2-s1,d1 C-s1,d1 C-s1,d1 D-s2,d2  BFL-s2 CFL-s2 

 

 
3. Γνκηθή Ππξνπξνζηαζία 
 
Οη απαηηήζεηο πεξί δνκηθήο ππξνπξνζηαζίαο απνζθνπνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ κεξηθήο ή νιηθήο 
θαηάξξεπζεο ηνπ θηηξίνπ εμαηηίαο ππξθαγηάο, εμάπισζεο ηεο θσηηάο κέζα ζην θηίξην αιιά θαη κεηάδνζεο ηεο 
ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο. 
 
Α.3.1 Γείθηεο ππξαληίζηαζεο δνκηθώλ ζηνηρείωλ 
Οη απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο αθνξνύλ ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε 
θαηάξξεπζήο ηνπ, ηηο ππξνπξνζηαηεπκέλεο νδεύζεηο δηαθπγήο γηα ηελ αζθαιή εθθέλσζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ θηηξίνπ 
θαη ηα πεξηβιήκαηα ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ ζηα νπνία ππνδηαηξείηαη ην θηίξην, γηα ηελ αλάζρεζε ηεο εμάπισζεο 
ηεο θσηηάο εληόο απηνύ (Παξάξηεκα Γ). 
Ο ειάρηζηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο απηνύ, αλαγξάθεηαη ζηνλ 
Πίλαθα 7, ηνπ Κεθ.Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨ θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη επηιεγόκελνη θάζε θνξά δείθηεο 
ππξαληίζηαζεο. 
 

 

Υξήζε Διάρηζηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο (ιεπηά ηεο ώξαο) 
 

 Τπόγεηνη όξνθνη Τπέξγεηνη όξνθνη 
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Δθπαίδεπζε ύςνπο > 10κ ύςνπο <= 10κ έσο 2 νξόθ. θαη 

<=5κ (αλώη. 
ζηάζκε 

επηπέδνπ) 

από 3 έσο 6 
νξόθ. θαη <=15κ 

από 7 έσο 10 
νξόθ. θαη <=27κ 

>27κ 

Απαηηνύκελνη 90 60 30 60 90 120 
Πξαγκαηνπνηνύ

κελνη 
  60    

 

 
 

Α.3.2 Μεηάδνζε ππξθαγηάο εθηόο θηηξίνπ 
Σν θηίξην είλαη δνκεκέλν έηζη ώζηε ε ειάρηζηε απόζηαζε όισλ ησλ ηνίρσλ από άιιν θηίξην λα είλαη : 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΔΤΡΗΚΧΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ 
 

ΠΛΔΤΡΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠΟΣΑΖ (m) 
ΓΤΣΗΚΖ 22.0 
ΝΟΣΗΑ 11.0 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 0.0 
ΒΟΡΔΗΑ 3.5 

 

Οη έιεγρνη ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κεηάδνζε ηεο θσηηάο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 15 ηεο 
παξ.6.9, ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΞΧΣ. ΜΔΣΑΓΟΖ ΦΧΣΗΑ 
 

ΠΛΔΤΡΑ ΚΣΗΡΗΟΤ  ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ 

ΓΤΣΗΚΖ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο ρσξίο απαίηεζε 60.0 
 Καηεγνξία αληίδξαζεο D-s2,d2 C-s2,d2 

ΝΟΣΗΑ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο ρσξίο απαίηεζε 60.0 

 Καηεγνξία αληίδξαζεο D-s2,d2 C-s2,d2 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο 60.0 60.0 
 Καηεγνξία αληίδξαζεο B-s1d1 Α2-s1d0 

 Πνζνζηό αλνηγκάησλ <=30.0% 0.0 

ΒΟΡΔΗΑ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο 60.0 60.0 

 Καηεγνξία αληίδξαζεο B-s1d2 Α2-s1d1 

 

 
Α.4. Πξνιεπηηθά κέηξα θαη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 
 
Γηα ηελ απνκείσζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο θαη ηαρείαο εμάπισζεο απηήο, πξέπεη λα ηεξνύληαη 
νξηζκέλα κέηξα πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Σα κέηξα απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξαγξ. 7.4.1, ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο κε επηηξεπόκελεο ελέξγεηεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαγξ. 7.4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ είηε λα απνθεπρζεί ε 
εθδήισζε ππξθαγηάο, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κεγαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο. 
 
Α. Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ 
 
Ο Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηα 
θηίξηα θαη πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ παξακέλεη ε αζθάιεηα ηνπ θνηλνύ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θσηηάο, ε νπνία 
επηηπγράλεηαη γεληθά κε θαηάιιειν ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ρώξσλ ηνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ελεξγεηηθώλ κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη κε ηελ θαηάιιειε επηινγή πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ. 
Γηα ην ιόγν απηό ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε ελόηεηεο νη ππνινγηζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο νδεύζεηο δηαθπγήο, 
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζεσξεηηθνύ πιεζπζκνύ, ηηο ηειηθέο εμόδνπο, ην θσηηζκό, ηνπο επηθίλδπλνπο ρώξνπο θηι.  
 
Ο ρώξνο ζπλάζξνηζεο ζπλίζηαηαη από ηα παξαθάησ επίπεδα κε ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο (m

2
): 

 
Σν κηθηό εκβαδόλ ηεο ρξήζεο είλαη 94.00 ηκ.  
 
Ο ζεσξεηηθόο πιεζπζκόο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίζηεθε ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηνλ Πίλαθα 3, ηεο παξαγξ. 5.3.1, ηνπ 
ηνπ Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨: 
 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

Καη. Υξήζε Υώξνη Άηνκα 

   1αη./1,40 η.κ. δαπέδνπ 
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Γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υώξνη 

πλάζξνηζεο 
Κνηλνύ * 

Δζηηαηόξηα, Καθελεία, Εαραξνπιαζηεία, Λέζρεο, 
Αίζνπζεο πλεδξηάζεσλ, Μνπζεία, Δθζεζηαθά Κέληξα, 
Απνδπηήξηα θ.ιπ. 

Γηα ρώξνπο κε ζηαζεξά 
θαζίζκαηα: 1 άηνκν αλά 
θάζηζκα ή γηα ζπλερή 
θαζίζκαηα (πάγθνπο) 1 άηνκν 
αλά 0,45 κ. κήθνπο 
θαζίζκαηνο 

Ακθηζέαηξα, Υώξνη πλαπιηώλ- Γηαιέμεσλ-
Γηδαζθαιίαο, Γηθαζηήξηα, Θέαηξα, Κηλεκαηνγξάθνη, 
Αζιεηηθώλ Δθδειώζεσλ, Νανί, Κέληξα Γηαζθέδαζεο, 
BAR 

1αη./0,65 η.κ. δαπέδνπ 

Γηα ρώξνπο κε ζηαζεξά 
θαζίζκαηα: 1 άηνκν αλά 
θάζηζκα ή γηα ζπλερή 
θαζίζκαηα (πάγθνπο) 1 άηνκν 
αλά 0,45 κ. κήθνπο 
θαζίζκαηνο 

Αλακνλήο πγθνηλσληαθώλ Μέζσλ, πλάζξνηζεο 
νξζίσλ 

 
1αη./0,30 η.κ. δαπέδνπ 

Γπκλαζηηθήο κε όξγαλα 1αη./5 η.κ. δαπέδνπ 

Γπκλαζηηθήο ρσξίο όξγαλα 1αη./1,40 η.κ. δαπέδνπ 

Αγσληζηηθνί ρώξνη 1αη./40 η.κ. δαπέδνπ 

Γεμακελώλ Κνιύκβεζεο 1αη./5 η.κ. επηθάλεηαο λεξνύ 

Πεξηβάιισλ ρώξνο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ 1αη./3η.κ. δαπέδνπ 

Βηβιηνζήθεο 1αη./5 η.κ. δαπέδνπ 

θελή Θεάηξνπ 1αη./1,40 η.κ. δαπέδνπ 

 
 
 
 
 
 

Αεξνδξόκηα 

ρώξνη δηαθίλεζεο 
θνηλνύ 

 
1αη./9 η.κ. δαπέδνπ (κηθηό 
εκβαδόλ) 

παξαιαβήο 
απνζθεπώλ 

 
1αη./2 η.κ. δαπέδνπ (κηθηό 
εκβαδόλ) 

παξάδνζεο 
απνζθεπώλ 

 
1αη./1,4 η.κ. δαπέδνπ (κηθηό 
εκβαδόλ) 

ρώξνη αλακνλήο 1αη./1,4 η.κ. δαπέδνπ (κηθηό 
εκβαδόλ) 

Γηα ρώξνπο κε ζηαζεξά 
θαζίζκαηα: 1 άηνκν αλά 
θάζηζκα ή γηα ζπλερή 
θαζίζκαηα(πά- γθνπο) 1 
άηνκναλά 0,45 κ. 

κήθνπο θαζίζκαηνο 

δηαρείξηζεο 
απνζθεπώλ 

 
1αη./30 η.κ. δαπέδνπ (κηθηό 
εκβαδόλ) 

 
ηα άηνκα απηά πξνζηίζεληαη ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα νξίζεη επηπιένλ ν κειεηεηήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 
5.3.1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α, ησλ Δηδηθώλ δηαηάμεσλ, ιόγσ ύπαξμεο εηδηθώλ ρώξσλ. 
Ο αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιεζπζκνύ γίλεηαη σο εμήο: 
 

Όξνθνο Πεξηγξαθή - 
δξαζηεξηόηεηα 

Δπηθάλεηα (η.κ.) / 
άηνκα / θαζίζκαηα / 

κήθνο (m) 

πληειεζηήο  
Άηνκα 

ΗΟΓΔΗΟ Δκβαδό δαπέδνπ 
ακθ/ηξνπ, ρώξνπ 

ζπλαπιηώλ-
δηαιέμεσλ-

δηδαζθαιίαο θηι. 

81 η.κ. 0.6 126 

      ύλνιν αηόκσλ: 126 

 
 
Έηζη, ζπλνπηηθά, γηα θάζε επίπεδν ν πιεζπζκόο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Όξνθνο Άηνκα αλά Όξνθν 
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Ηζόγεην 126 άηνκα. 
ύλνιν 126 άηνκα. 

 
Α. 1. Οδεύζεηο Γηαθπγήο 
 
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο ζε έλα θηίξην είλαη ε επίηεπμε ηεο αζθαινύο εθθέλσζεο 
ησλ ρξεζηώλ ηνπ, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 
Γηα ην ιόγν απηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨, αιιά θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Β ¨Δηδηθέο 
Γηαηάμεηο¨ ηνπ Π.Γ. 41/80/7-5-2018 απαηηνύληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί: 
 
Α. 1.1. Πιήζνο νδεύζεωλ δηαθπγήο / ηειηθώλ εμόδωλ 
 
ηνλ πιεζπζκό ηνπ ηζνγείνπ ζπλππνινγίδνληαη ηα άηνκα ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ 

 

Όξνθνο Πιεζ. 
Οξόθνπ 

Διάρηζηα 
Δπηηξεπόκελν 

Πιήζνο 
Δμόδσλ 

Πξαγκαηνπνη
νύκελν 
Πιήζνο 
Δμόδσλ 

Διάρηζηα 
Δπηηξεπόκελν 

Πιάηνο 
Δμόδσλ 

(m) 

Πξαγκαηνπνη
νύκελν 
Πιάηνο 
Δμόδσλ 

(m) 

Καηάιεμε 
Οδεύζεσλ 

Ηζόγεην 236 2 2 2.80 4.10 ε ειεύζεξν ρώξν 
 

Ο έιεγρνο ησλ πιαηώλ ηειηθώλ εμόδσλ αλά έμνδν θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
 

Έμνδνο Δπίπεδν Διάρηζην 
επηηξεπόκελν 

πιάηνο (m) 

Πξαγκαηνπνηνύκελ
ν 

πιάηνο (m) 

Καηάιεμε 
Οδεύζεσλ 

1 ΗΟΓΔΗΟ 1.10 1.10 ε ειεύζεξν ρώξν 
2 ΗΟΓΔΗΟ 1.40 2.60 ε ειεύζεξν ρώξν 
3 ΗΟΓΔΗΟ 1.40 1.50 ε ειεύζεξν ρώξν 

 
Α. 1.2. Πιάηνο νδεύζεωλ δηαθπγήο 
 
Χο πιάηνο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ην ειεύζεξν πιάηνο ζην ζηελόηεξν ζεκείν ηεο θαη κέρξη ύςνπο 2.20 κ. Ζ 
κνλάδα πιάηνπο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ζε 0,60 ηνπ κ.  
Σν απαηηνύκελν ειάρηζην πιάηνο νπνηαζδήπνηε όδεπζεο δηαθπγήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0,70 κ.  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα επηηξεπόκελα θαη πξαγκαηνπνηνύκελα πιάηε ησλ νξηδόληησλ θαη 
θαηαθόξπθσλ νδεύζεσλ δηαθπγήο. 
 

 

Όξνθνο Πιεζ. 
Οξόθνπ 

Πιάηνο 
νξηδνληίσλ 
ηκεκάησλ 
νδεύζεσλ 
δηαθπγήο 

(m) 
 

Πιάηνο 
θαηαθόξπθσλ 

ηκεκάησλ 
νδεύζεσλ 
δηαθπγήο 

(m) 
 

Πιάηνο 
ηειηθώλ 
εμόδσλ 

(m) 

  Διάρηζηα 
επηηξεπόκελν 

(m) 

Πξαγκαηνπνηνύ
κελν 
(m) 

Διάρηζηα 
επηηξεπόκελν 

(m) 

Πξαγκαηνπνηνύ
κελν 
(m) 

 

Ηζόγεην 236 1.800 2.000 - 1.500  
 

Ο ππνινγηζκόο ηνπο έγηλε σο εμήο: 
 

Όξνθνο Πιεζπζκόο Πιάηνο 
νξηδόληηαο 
όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππέξγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Πιάηνο 
νξηδόληηαο 
όδεπζεο 
δηαθπγήο 
ππόγεηνπ 
νξόθνπ 

(m) 

Οξηδόληηεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

(m) 

Οξηδόληηεο 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

παξαγξάθνπ 
5.3.3 
(m) 

Ηζόγεην 236  = 0.6 x αξηζκόο 
αηόκσλ νξόθνπ / 

100 

 1.50 1.80 

 
 

 
Ο Έιεγρνο πιάηνπο νδεύζεσλ γηα θάζε ηειηθή έμνδν έγηλε ζην ηζόγεην γηα ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ θαη ησλ δύν ρξήζεσλ 

 
 
Α. 1.3. Μέγηζηεο απνζηάζεηο νδεύζεωλ δηαθπγήο 
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Όξνθνο Όδεπζε 
δηαθπγήο 

Μηα 
θαηεύζπλζε 

 

Πεξηζζόηεξεο 
θαηεπζύλζεηο 

 

Αδηέμνδν 
 

  Μεγ. 
επηηξ. 

(m) 

Πξαγκ. 
(m) 

Μεγ. 
επηηξ. 

(m) 

Πξαγκ. 
(m) 

Μεγ. 
επηηξ. 

(m) 

Πξαγκ. 
(m) 

Ηζόγεην  18  35 11.4 9 - 

 

 
 
Α. 1.4. Ππξνπξνζηαζία νδεύζεωλ δηαθπγήο 
 

 

Όξνθνο Έμνδνο Ππξνπξνζ
η. 

Οδεύζεηο 
δηαθπγήο 
(Ναη/Ορη) 

Ππξνπξνζ
ηαηεπόκελν

ο 
Κνηλόρξεζ

ηνο 
δηάδξνκνο 
(ΟΥΗ/ΝΑΗ) 

Διάρ. 
Δπηη. 

Γείθηεο 
ππξαλη. 

Πηλ7/ 
παξαγξ 

6.2 

Πξαγκ. 
Γείθηεο 
ππξαλη. 

Ππξνπξνζ
ηαηεπκέλν 
θξεάηην 

θιηκαθνζη
αζίνπ 

(Ναη/Ορη) 

Ππξνπξνζ
ηαηεπκέλνο 
πξνζάιακ

νο 
(lobby) 

(Ναη/Ορη) 

Δμσηεξηθό 
θιηκαθνζη

άζην 
(Ναη/Ορη) 

Κιηκαθνζη
άζην 

ή 
αλειθπζηή

ξαο 
ππξνζβεζ

ηώλ 
Ηζόγεην 3 ΟΥΗ ΟΥΗ 60   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

Ηζόγεην 2 ΟΥΗ ΟΥΗ 60   ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

 

 
 
Α. 1.5. Φωηηζκόο – Φωηηζκόο αζθαιείαο – ήκαλζε 
 
Ο θσηηζκόο αζθαιείαο ζρεδηάδεηαη θαη εγθαζίζηαηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1838: «Δθαξκνγέο 
Φσηηζκνύ - Φσηηζηηθά Αζθαιείαο», όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. Δπηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο ησλ 
νδεύζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ. Σα θσηηζηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα παξέρνπλ ην 50% ηεο 
θσηεηλόηεηαο κέζα ζε 5sec θαη ηελ πιήξε θσηεηλόηεηα κέζα ζε 60sec, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. Σα 
θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ηα θσηηζηηθά ζήκαλζεο θαηεύζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν θσηηζκό 
γηα 1 ηνπιάρηζηνλ ώξα (hr), ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνύ θσηηζκνύ. 
ηηο νδεύζεηο δηαθπγήο πιάηνπο κέρξη 2κ., ε θσηεηλόηεηα ηνπ δαπέδνπ θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα ηεο 
όδεπζεο δηαθπγήο δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 1lx θαη γηα ηελ παξάπιεπξε ηεο όδεπζεο δηαθπγήο δώλε, πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ πιάηνπο ηεο όδεπζεο δηαθπγήο, ε θσηεηλόηεηα ηνπ δαπέδνπ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 
0.5lx, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. 
 
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ.3.4., ηνπ Κεθ.Β ησλ Δηδηθώλ δηαηάμεσλ, ζε ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ: 
Δπηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ. 
Ο θσηηζκόο αζθαιείαο ζε ζηεγαζκέλα ή/θαη ζε ππαίζξηα θέληξα δηαζθέδαζεο, ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο, 
πξέπεη θαη’ειάρηζηνλ λα είλαη θσηεηλόηεηαο 2 lux ζηνπο ρώξνπο αλνηρηήο πεξηνρήο θαη 5 lux ζηηο νδεύζεηο 
δηαθπγήο. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. 
Δπηβάιιεηαη ε ζήκαλζε αζθαιείαο ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο, εμόδσλ θηλδύλνπ θαη ηνπ ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ/ 
εμνπιηζκνύ. 
Δπηβάιιεηαη ε αλάξηεζε ζρεδηαγξακκάησλ δηαθπγήο ζε ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ πνπ ε θύξηα ρξήζε ηνπο 
αλαπηύζζεηαη ζε 4 ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο. 
Σα θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ηα θσηηζηηθά ζήκαλζεο θαηεύζπλζεο εγθαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά, αλεμαξηήησο 
ύπαξμεο εθεδξηθήο πεγήο ελέξγεηαο. 
 
ην θηίξην ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία θσηηζκνύ θαη ζήκαλζεο: 
 

 

Όξνθνο Σερλεηόο Φσηηζκόο 
 

Φσηηζκόο Αζθαιείαο 
 

ήκαλζε 
 

 Απαηηνύκελ
νο 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελνο 

Απαηηνύκελ
νο 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελνο 

Αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ 

Απαηηνύκελ
ε 

Πξαγκαηνπ
νηνύκελε 

Αξηζκόο 
ζεκάησλ 

Ηζόγεην ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 3 ΝΑΗ ΝΑΗ 3 
 

 
 

Α.2 Γνκηθή Ππξνπξνζηαζία θαη δείθηεο Ππξαληίζηαζεο 

 
Α.2.1. Ππξνδηακεξίζκαηα  
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Ο δηαρσξηζκόο ελόο θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα έρεη ζηόρν λα πεξηνξίζεη ηελ ππξθαγηά κέζα ζηνλ ρώξν πνπ 
εθδειώζεθε θαη λα αλαζρέζεη ηελ νξηδόληηα ή/θαη θαηαθόξπθε εμάπισζή ηεο ζην ππόινηπν θηίξην. Γηα θάζε 
θαηεγνξία θηηξίνπ θαζνξίδεηαη έλα κέγηζην όξην εκβαδνύ θαη ζε θάπνηεο εηδηθέο ρξήζεηο θαη έλαο κέγηζηνο όγθνο, 
πέξα από ηα νπνία απαηηείηαη ππνδηαίξεζε ηνπ θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξ. 6.5, ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨. 
Δπηθίλδπλνη ρώξνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνηεινύλ ππξνδηακέξηζκα, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνλ απαηηνύκελν 
γηα ην ππόινηπν θηίξην θαη όρη κηθξόηεξν ησλ 60 ιεπηώλ. ε ππόγεηα θηηξίσλ πνπ εθηείλνληαη ζε βάζνο 
κεγαιύηεξνπ ησλ 10 κ. ππό ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, θάζε ππόγεηνο όξνθνο πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηό 
ππξνδηακέξηζκα θαη λα δηαρσξίδεηαη ππξάληνρα από ηνπο ππόινηπνπο ππόγεηνπο νξόθνπο. 
Έηζη, γηα ην θηίξην, νξίδνληαη ηα παξαθάησ ππξνδηακεξίζκαηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο: 
 

 

Όξνθνο Γείθηεο 
ππξαληίζηαζεο 

 

Ππξνδηακεξίζκαηα 
 

 Διάρ. 
Δπηη. 
Από 
Πηλ7/ 

παξαγξ 6.2 

Πξαγκ. 
Γείθηεο 
ππξαλη. 

Δγθαη. 
θαηαηνλ 

(Ναη/Ορη) 

Δπηθίλδ. 
ρώξνη 

(Ναη/Ορη) 

Κύξηνη 
ρώξνη 

(Ναη/Ορη) 

Μεγ. 
Δπηηξεπ. 
εκβαδό 

ππξνδ/ηνο 
πηλ9 

παξ 6.5 

Δκβαδό 
ππξνδ/ηνο 

Ηζόγ. 60 60 ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 1000 357.84 
 

 
 
Α.2.2. Καηεγνξίεο εζωηεξηθώλ ηειεηωκάηωλ 
 

 

 Καηεγνξία 
ρξήζεο 
θηηξίσλ 

Σνίρνη 
θαη 

Οξνθέο 
 

Οηθνδνκηθά 
δηάθελα 

ζε 
ηνίρνπο 

θαη 
νξνθέο 

Γάπεδα 
 

Γ Υώξνη ζπλάζξνηζεο 
θνηλνύ 

Ππξ/λεο. 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

- 
Δπηθίλδπλνη 

ρώξνη 

Απξνζηάηεπ
ηεο 

νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

Γεληθά 
 

 Ππξ/λεο. 
νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

- 
Δπηθίλδπλνη 

ρώξνη 

Απξνζηάηεπ
ηεο 

νδεύζεηο 
δηαθπγήο 

    Υώξνη > 
30ηκ 

Υώξνη <= 
30ηκ 

   

 Δπηηξεπόκελεο 
θαηεγνξίεο 

A2-s1,d1 C-s1,d1 C-s1,d1 D-s2,d2 C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2 

 Δπηηπγραλόκελεο 
θαηεγνξίεο 

 C-s1,d1 C-s1,d1    CFL-s2 

 
3. Γνκηθή Ππξνπξνζηαζία 
 
Οη απαηηήζεηο πεξί δνκηθήο ππξνπξνζηαζίαο απνζθνπνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ κεξηθήο ή νιηθήο 
θαηάξξεπζεο ηνπ θηηξίνπ εμαηηίαο ππξθαγηάο, εμάπισζεο ηεο θσηηάο κέζα ζην θηίξην αιιά θαη κεηάδνζεο ηεο 
ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο. 
 
Α.3.1 Γείθηεο ππξαληίζηαζεο δνκηθώλ ζηνηρείωλ 
Οη απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο αθνξνύλ ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε 
θαηάξξεπζήο ηνπ, ηηο ππξνπξνζηαηεπκέλεο νδεύζεηο δηαθπγήο γηα ηελ αζθαιή εθθέλσζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ θηηξίνπ 
θαη ηα πεξηβιήκαηα ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ ζηα νπνία ππνδηαηξείηαη ην θηίξην, γηα ηελ αλάζρεζε ηεο εμάπισζεο 
ηεο θσηηάο εληόο απηνύ (Παξάξηεκα Γ). 
Ο ειάρηζηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο απηνύ, αλαγξάθεηαη ζηνλ 
Πίλαθα 7, ηνπ Κεθ.Α ¨Γεληθέο Γηαηάμεηο¨ θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη επηιεγόκελνη θάζε θνξά δείθηεο 
ππξαληίζηαζεο. 
 
 

 

Υξήζε Διάρηζηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο (ιεπηά ηεο ώξαο) 
 

 Τπόγεηνη όξνθνη 
 

Τπέξγεηνη όξνθνη 
 

Υώξνο ζπλάζξ. ύςνπο > 10κ ύςνπο <= 10κ έσο 2 νξόθ. θαη από 3 έσο 6 από 7 έσο 10 >27κ 
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θνηλνύ <=5κ (αλώη. 
ζηάζκε 

επηπέδνπ) 

νξόθ. θαη <=15κ νξόθ. θαη <=27κ 

Απαηηνύκελνη 90 60 30 60 90 120 
Πξαγκαηνπνηνύ

κελνη 
  60    

 

 
 

Α.3.2 Μεηάδνζε ππξθαγηάο εθηόο θηηξίνπ 
Σν θηίξην είλαη δνκεκέλν έηζη ώζηε ε ειάρηζηε απόζηαζε όισλ ησλ ηνίρσλ από άιιν θηίξην λα είλαη : 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΔΤΡΗΚΧΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ 
 

ΠΛΔΤΡΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠΟΣΑΖ (m) 
ΓΤΣΗΚΖ 22.0 
ΝΟΣΗΑ 11.0 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 0.0 
ΒΟΡΔΗΑ 3.5 

 

Οη έιεγρνη ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κεηάδνζε ηεο θσηηάο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 15 ηεο 
παξ.6.9, ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΞΧΣ. ΜΔΣΑΓΟΖ ΦΧΣΗΑ 
 

ΠΛΔΤΡΑ ΚΣΗΡΗΟΤ  ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ 

ΓΤΣΗΚΖ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο ρσξίο απαίηεζε 60.0 
 Καηεγνξία αληίδξαζεο D-s2,d2 C-s2,d2 

ΝΟΣΗΑ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο ρσξίο απαίηεζε 60.0 

 Καηεγνξία αληίδξαζεο D-s2,d2 C-s2,d2 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο 60.0 60.0 
 Καηεγνξία αληίδξαζεο B-s1d1 Α2-s1d0 

 Πνζνζηό αλνηγκάησλ <=30.0% 0.0 

ΒΟΡΔΗΑ Γείθηεο ππξαληίζηαζεο 60.0 60.0 
 Καηεγνξία αληίδξαζεο B-s1d2 Α2-s1d1 

 
 
Α.4. Πξνιεπηηθά κέηξα θαη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 
 
Γηα ηελ απνκείσζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο θαη ηαρείαο εμάπισζεο απηήο, πξέπεη λα ηεξνύληαη 
νξηζκέλα κέηξα πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Σα κέηξα απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξαγξ. 7.4.1, ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο κε επηηξεπόκελεο ελέξγεηεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαγξ. 7.4.2 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ είηε λα απνθεπρζεί ε 
εθδήισζε ππξθαγηάο, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κεγαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ ζε πεξίπησζε θσηηάο. 
Δηδηθά, γηα ηα θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, δελ πξνβιέπνληαη επηπιένλ πξνιεπηηθά κέηξα θαη κε επηηξεπόκελεο 
ελέξγεηεο. 
 
 

3. Δπηθίλδπλνη Υώξνη 
 
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.5 θαη 6.7, ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ησλ Γεληθώλ Γηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 
Ππξνπξνζηαζίαο Κηεξίσλ, νη επηθίλδπλνη ρώξνη πξέπεη λα απνηεινύλ απηνηειέο 
ππξνδηακέξηζκα κε ππξάληνρν πεξίβιεκα κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζν κε ηνλ απαηηνύκελν γηα ηα 
ππξνδηακεξίζκαηα ηνπ θηηξίνπ θαη όρη κηθξόηεξν ησλ 60 ιεπηώλ θαη δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θάησ από ή ζε 
άκεζε γεηηλίαζε κε ηηο ηειηθέο εμόδνπο ησλ θηηξίσλ. ηελ πεξίπησζε επηθίλδπλσλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θαπληθνύ κίγκαηνο (θαηάιιεινο εμαεξηζκόο, απηνθιεηόκελεο πόξηεο, 
θξαγή αξκώλ θ.ά.). 
Οη επηθίλδπλνη ρώξνη δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ ηα απαηηνύκελα κέζα ελεξγεηηθήο 
ππξνπξνζηαζίαο ηνπο. 

 
πγθεθξηκέλα, ζην θηίξην ππάξρνπλ νη παξαθάησ επηθίλδπλνη ρώξνη: 
 

Υξήζε Καηεγνξία Υώξνο ύζηεκα 
θαηαηνληζκνύ 

Δκβαδό (m²) Όγθνο (m
3
) 

Γεληθέο 
απαηηήζεηο 

Α Φπρξνζηάζηα, 
αληιηνζηάζηα, 

ΟΥΗ 10.26 30.78 
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κεραλνζηάζηα 
 

 
 
 
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΑΙΘΜΟΣ MΗΤΩΟΥ  

 
 

 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 
 
Ρου ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) άρκρα 4, τουσ 
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ του ΕΛΟΤ και βαςίηεται ςτα ςυνθμμζνα Αρχιτεκτονικά ςχζδια από τον  
 
 

 Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΣΑΗ 
 
 1.Αριθμόσ ορόφων κτίςματοσ :...............…………................... * 2 +  
 
 2.υνολική επιφάνεια του κτιρίου (μικτό εμβ.) :..................... [ 622.39 ] m

2
 

 
 3.υνολική επιφάνεια χρήςησ (μικτό εμβ.):.......................….. * 528.39 + m

2
 

 
 4.Υψοσ κτιρίου :........................................……………………… * 7.2 + m 
 
 5.Πληθυςμόσ κτιρίου :.............……………………………..……...* 236 + άτομα 
 
 6.Πληθυςμόσ χρήςεωσ :.............……………………………..…...* 110 + άτομα 
 
7. Αριθμόσ εξόδων κινδφνου…………………………………...… * 3 + 
 

 Ονομαςία Οδού & Αριθμόσ  
 
Ζξοδοσ(1):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 1.10 m. 
Ζξοδοσ(2):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 2.60 m. 
Ζξοδοσ(3):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 1.50 m. 
Ζξοδοσ(4):  
 
 Κλιμακοςτάςιο ι ανελκυςτιρασ για πρόςβαςθ πυροςβεςτών       (Ναι/Όχι) …………* ΟΧΙ + 
 

 
8.Φωτιςμόσ αςφαλείασ (Ναι/Όχι)         [ΝΑΙ] 

Σφμφωνα με τθν παραγρ.4.4., του Κεφ.Β των Ειδικών διατάξεων, ςε κτιρια εκπαίδευςθσ: 
Επιβάλλεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ επί των οδεφςεων διαφυγισ και των εξόδων κινδφνου. 
Επιβάλλεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του πυροςβεςτικοφ υλικοφ/ εξοπλιςμοφ. 
Στα εκπαιδευτιρια όπου θ κφρια χριςθ τουσ αναπτφςςεται ςε τρεισ (3) ι περιςςότερουσ ορόφουσ ι επίπεδα, επιβάλλεται θ 
φπαρξθ ςχεδιαγραμμάτων διαφυγισ ςε κάκε χώρο κφριασ χριςθσ κακώσ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ 
 

9.Γειτνίαςη 
  

    Γειτονικόσ Χώροσ τησ επιχείρηςησ 
 
 Ανατολικά                     : ΚΕΝΟ ΟΙΚΟΡΕΔΟ 
 Δυτικά                           : ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΟΣ 
 Βόρεια                          :  ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΟΣ 
 Νότια                            :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
 Υπερκείμενοσ Προφοσ   :  
 Υποκείμενοσ Προφοσ    :  

 
10.Οδόσ Προςπζλαςησ Πυρ/κϊν οχημάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ επιχείρηςησ : 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
 
11.Τδροςτόμια: 
 
 1) Οδόσ :   Αρικ. :  
 2) Οδόσ :   Αρικ. :  
 
12.Θζςη Ηλ.πίνακα: ΣΟ ΙΟΓΕΙΟ 
 
13.Χρήςη Τγραερίου   (Ναι/Όχι) …..... *ΟΧΙ+    Ποςότητα……..............*  + lt 
  
14.Χρήςη Φωταερίου (Ναι/Όχι) …..... * ΟΧΙ + 
 

 Β.ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
 
1.Προληπτικά μζτρα πυροπροςταςίασ: 
Για τθν απομείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ και ταχείασ εξάπλωςθσ αυτισ, πρζπει να τθροφνται οριςμζνα 
μζτρα προλθπτικισ πυροπροςταςίασ. Τα μζτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παραγρ. 7.4.1, του Κεφαλαίου Α των 
Γενικών Διατάξεων. Επιπροςκζτωσ υπάρχουν και οριςμζνεσ μθ επιτρεπόμενεσ ενζργειεσ που παρουςιάηονται ςτθν 
παραγρ. 7.4.2 του Κεφαλαίου Α των Γενικών Διατάξεων, προκειμζνου είτε να αποφευχκεί θ εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, αλλά 
και για να διαςφαλιςτεί θ μεγαλφτερθ προςταςία του κοινοφ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4.5 του Κεφ.Β των ¨Ειδικών διατάξεων¨ προβλζπονται τα παρακάτω προλθπτικά μζτρα και 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ: 

 Σε εργαςτιρια όπου χρθςιμοποιοφνται εφφλεκτα υγρά και θ ςυνολικι ποςότθτα αυτών είναι άνω των 50l, 
επιβάλλεται επιπροςκζτωσ θ αποκικευςθ των περιεκτών τουσ ςε ερμάρια ελάχιςτθσ πυραντίςταςθσ - πυραντοχισ 
30 min, που ικανοποιοφν το ΕΝ 14470-1. 

 Εφόςον γίνεται χριςθ αερίων υπό πίεςθ ςε ποςότθτεσ άνω των 220l επιβάλλεται επιπροςκζτωσ θ αποκικευςθ 
των δοχείων τουσ ςε ερμάρια ελάχιςτθσ πυραντίςταςθσ-πυραντοχισ 30 min, που ικανοποιοφν το ΕΝ 14470-2. 

 

 Aυτόματο φςτημα Πυρανίχνευςησ (Ναι/Όχι)………………………………………* ΝΑΙ ]  
 Περιοχή που καλφπτει:ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ   
φςτημα Χειροκίνητησ Αναγγελίασ Πυρκαγιάσ (Ναι/Όχι)…………………………* ΝΑΙ +  

 

2.Καταςταλτικά μζτρα πυροπροςταςίασ: 
 

 
Αυτόματο φςτημα Καταιονιςμοφ (Ναι/Όχι) *ΟΧΙ + (Τφποσ Καταιον.ΥΓΟΥ ΤΥΡΟΥ) [ . . . ]  
  (Τφποσ Καταιον.ΞΗΟΥ ΤΥΡΟΥ)  [ . . . ] 
Αυτόματο ςφςτημα καταιονιςμοφ με παροχή από το δίκτυο πόλησ(Ναι/Όχι)  * ΟΧΙ +  
 Περιοχή που καλφπτει:………………………………………………………………………… 
 Μόνιμο Τδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Όχι)…   * ΟΧΙ + 
 Κατθγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ   [  ] 
  
 (Δίκτυο Ρόλθσ)  [  ] 
 Ραροχι Φδατοσ : (Αντλθτικό Συγκρότθμα)  [  ] 
 

 

 Αρικμόσ πυρ/κών φωλεών:…    [  ] 
 
 Απλό Τδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Όχι) *ΝΑΙ+ Αρικμόσ πυρ/κών ερμαρίων: .  [ 2 ] 
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Πυροςβεςτήρεσ και λοιπά μέςα 
 

α/α Είδοσ 

πυροςβεςτιρα/μζςο 
Καταςβεςτικιικανότθτα Ονομαςτικιγόμωςθ Ροςότθτα Χώροστοποκζτθςθσ 

1 
Ξθράσ ςκόνθσ 

φορθτόσ 
21Α-113Β 6kg 5 

2 ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, 2 ΣΤΟΝ 

ΟΟΦΟ, 1 ΣΤΟ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  

2 
Ξθράσ ςκόνθσ 

οροφισ 
    

3 
Διοξειδίου του 

άνκρακα φορθτόσ 
55Β 5kg 2 

1 ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, 1 

ΣΤΟ ΑΧΕΙΟ 

4 
Ρυροςβεςτιρασ 

βάςθσ Νεροφ 

(αφροφ) 

    

5 
Τροχιλατοι 

πυροςβεςτιρεσ 
    

6      

   
φνολο 

πυροςβεςτήρων 
7  

 
 
 
 
Συμπλθρώνεται και από τυχόν επιπλζον υλικά που δεν αναφζρονται ςτον πίνακα. 
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Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
 

Δ.ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΧΡΗΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ. 
 

ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ 
 

 
 
 Ο υντάκτησ 
 

 …………………………………………………..20….. 
 
 
 
 
 
ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ 
 
…………………………. 20….. 
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ΑΙΘΜΟΣ MΗΤΩΟΥ  

 
 
 

 
ΜΕΛΕΣΗ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Ρου ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018), άρκρο 4 τουσ 
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ του ΕΛΟΤ και βαςίηεται ςτα ςυνθμμζνα Αρχιτεκτονικά ςχζδια από τον  
 

 Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΣΑΗ 
 
 1.Αριθμόσ ορόφων κτίςματοσ :...............…………................... * 1 +  
 
 2.υνολική επιφάνεια του κτιρίου (μικτό εμβ.) :..................... [ 622.39 ] m

2
 

 
 3.υνολική επιφάνεια χρήςησ (μικτό εμβ.):.......................….. * 94.00 + m

2
 

 
 4.Υψοσ κτιρίου :........................................……………………… * 7.2 + m 
 
 5.Πληθυςμόσ κτιρίου :.............……………………………..……...* 236 + άτομα 
 
 6.Πληθυςμόσ χρήςεωσ :.............……………………………..…...* 126 + άτομα 
 
7. Αριθμόσ εξόδων κινδφνου…………………………………...… * 3 + 
 

 Ονομαςία Οδού & Αριθμόσ  
 
Ζξοδοσ(1):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 1.10 m. 
Ζξοδοσ(2):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 2.60 m. 
Ζξοδοσ(3):  Προφοσ : ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΡΑΙΘΟΣ πλάτουσ 1.50 m. 
Ζξοδοσ(4):  
 
 Κλιμακοςτάςιο ι ανελκυςτιρασ για πρόςβαςθ πυροςβεςτών       (Ναι/Όχι) …………* ΟΧΙ + 
 

 
8.Φωτιςμόσ αςφαλείασ (Ναι/Όχι)         [ΝΑΙ] 
 

Σφμφωνα με τθν παραγρ.3.4., του Κεφ.Β των Ειδικών διατάξεων, ςε χώρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ: 
Επιβάλλεται θ εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ και των εξόδων κινδφνου. 
Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ ςε ςτεγαςμζνα ι/και ςε υπαίκρια κζντρα διαςκζδαςθσ, κζατρα και κινθματογράφουσ, πρζπει 
κατ’ελάχιςτον να είναι φωτεινότθτασ 2 lux ςτουσ χώρουσ ανοιχτισ περιοχισ και 5 lux ςτισ οδεφςεισ διαφυγισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν οι απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. 
Επιβάλλεται θ ςιμανςθ αςφαλείασ των οδεφςεων διαφυγισ, εξόδων κινδφνου και του πυροςβεςτικοφ υλικοφ/ εξοπλιςμοφ. 
Επιβάλλεται θ ανάρτθςθ ςχεδιαγραμμάτων διαφυγισ ςε χώρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ που θ κφρια χριςθ τουσ 
αναπτφςςεται ςε 4 ι περιςςότερουσ ορόφουσ. 
Τα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα φωτιςτικά ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ εγκακίςτανται υποχρεωτικά, ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ 
εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ. 
 

9.Γειτνίαςη 
  

    Γειτονικόσ Χώροσ τησ επιχείρηςησ 
 
 Ανατολικά                     : ΚΕΝΟ ΟΙΚΟΡΕΔΟ 
 Δυτικά                           : ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΟΣ 
 Βόρεια                          :  ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΟΣ 
 Νότια                            :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
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 Υπερκείμενοσ Προφοσ   : ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΗΙΟ 
 Υποκείμενοσ Προφοσ    :  

 
10.Οδόσ Προςπζλαςησ Πυρ/κϊν οχημάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ επιχείρηςησ : 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
 
11.Τδροςτόμια: 
 
 1) Οδόσ :   Αρικ. :  
 2) Οδόσ :   Αρικ. :  
 
12.Θζςη Ηλ.πίνακα: ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 
 
13.Χρήςη Τγραερίου   (Ναι/Όχι) …..... *ΟΧΙ+    Ποςότητα……..............*  + lt 
  
14.Χρήςη Φωταερίου (Ναι/Όχι) …..... * ΟΧΙ + 
 

 Β.ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
 
1.Προληπτικά μζτρα πυροπροςταςίασ: 
 Για τθν απομείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ και ταχείασ εξάπλωςθσ αυτισ, πρζπει να τθροφνται οριςμζνα 
μζτρα προλθπτικισ πυροπροςταςίασ. Τα μζτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παραγρ. 7.4.1, του Κεφαλαίου Α των 
Γενικών Διατάξεων. Επιπροςκζτωσ υπάρχουν και οριςμζνεσ μθ επιτρεπόμενεσ ενζργειεσ που παρουςιάηονται ςτθν 
παραγρ. 7.4.2 του Κεφαλαίου Α των Γενικών Διατάξεων, προκειμζνου είτε να αποφευχκεί θ εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, αλλά 
και για να διαςφαλιςτεί θ μεγαλφτερθ προςταςία του κοινοφ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 
Ειδικά, για τα κτίρια ςυνάκροιςθσ κοινοφ, δεν προβλζπονται επιπλζον προλθπτικά μζτρα και μθ επιτρεπόμενεσ ενζργειεσ. 
 

 Aυτόματο φςτημα Πυρανίχνευςησ (Ναι/Όχι)………………………………………* ΟΧΙ ]  
 Περιοχή που καλφπτει:   
φςτημα Χειροκίνητησ Αναγγελίασ Πυρκαγιάσ (Ναι/Όχι)…………………………* ΝΑΙ +  

 

2.Καταςταλτικά μζτρα πυροπροςταςίασ: 
 

 
Αυτόματο φςτημα Καταιονιςμοφ (Ναι/Όχι) *ΟΧΙ + (Τφποσ Καταιον.ΥΓΟΥ ΤΥΡΟΥ) [ . . . ]  
  (Τφποσ Καταιον.ΞΗΟΥ ΤΥΡΟΥ)  [ . . . ] 
Αυτόματο ςφςτημα καταιονιςμοφ με παροχή από το δίκτυο πόλησ(Ναι/Όχι)  * ΟΧΙ +  
 Περιοχή που καλφπτει:………………………………………………………………………… 
 Μόνιμο Τδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Όχι)…   * ΟΧΙ + 
 Κατθγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ   [  ] 
  
 (Δίκτυο Ρόλθσ)  [  ] 
 Ραροχι Φδατοσ : (Αντλθτικό Συγκρότθμα)  [  ] 
 

 

 Αρικμόσ πυρ/κών φωλεών:…    [  ] 
 
 Απλό Τδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Όχι) *ΝΑΙ+ Αρικμόσ πυρ/κών ερμαρίων: .  [ 1 ] 
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Πυροςβεςτήρεσ και λοιπά μέςα 
 

α/α Είδοσ 

πυροςβεςτιρα/μζςο 

Καταςβεςτικι 

ικανότθτα 

Ονομαςτικι 

γόμωςθ 
Ροςότθτα Χώροσ τοποκζτθςθσ 

1 Ξθράσ ςκόνθσ φορθτόσ 21Α-113Β 6kg 2 2 ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ  

2 Ξθράσ ςκόνθσ οροφισ     

3 
Διοξειδίου του 

άνκρακα φορθτόσ 
    

4 
Ρυροςβεςτιρασ βάςθσ 

Νεροφ (αφροφ) 
    

5 
Τροχιλατοι 

πυροςβεςτιρεσ 
    

6      

   
φνολο 

πυροςβεςτήρων 
2  

 
 
Συμπλθρώνεται και από τυχόν επιπλζον υλικά που δεν αναφζρονται ςτον πίνακα. 
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Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

Δ.ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΧΡΗΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ. 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

 

 
 
 
 Ο υντάκτησ 
 

 …………………………………………………..20….. 
 
 
 
 
 
ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ 
 
…………………………. 20….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
(Σεχνικζσ περιγραφζσ μόνιμων, φορητϊν και λοιπϊν μζςων πυροπροςταςίασ ςυμφϊνα με την 15/2014 

Πυροςβεςτική Διάταξη) 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

1. ΑΠΛΟ ΤΓΡΟΓΟΣΙΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ 

Τν απιό πδξνδνηηθό ππξνζβεζηηθό δίθηπν (ππξνζβεζηηθό εξκάξην) ζα είλαη ζύκθσλν κε ηελ 15/2014 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε θαη ζα πιεξνί ηα εμήο: 

α) Δίλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, εξπζξνύ ρξώκαηνο κε θαηάιιειε ζήκαλζε. 

β) Γηαζέηεη ειαζηηθό ζσιήλα δηαηνκήο Φ15 – Φ19 mm (ρηιηνζηά), κε αθξνθύζην κήθνπο 20 

κέηξσλ. 
γ) Τνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,00 – 1,50 κέηξα από ην δάπεδν. 

 

2. Φορηηά μέζα πσρόζβεζης 

 

 Φορηηοί πσροζβεζηήρες 

Οη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 3-7 θαη 

ηεο Κ.Υ.Α 618/43/05/20.01.2005 (ΦΔΚ Β’ 52), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ Κ.Υ.Α. 

17230/671/1.9.2005(ΦΔΚ Β’ 1218). Ζ γόκσζε γηα ηελ αληίζηνηρε θαηαζθεπαζηηθή ηθαλόηεηα ζα είλαη 

ζύκθσλε κε ην αξ.4 ηεο 15/2015 Π.Γ. Κάζε ππξνζβεζηήξαο ζα θέξεη αλάγιπθε ζήκαλζε ζύκθσλα 

κε ην πξόηππν ΔΝ 3-3. Καηά ηε δηαδηθαζία ζήκαλζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαλέσζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ ζα ηνπνζεηείηαη 

απηνθόιιεηε, αλεμίηειε θαη επαλάγλσζηε εηηθέηηα επί ηνπ ππξνζβεζηήξα πνπ ζα αλαγξάθεη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αληηθαηάζηαζε θαζώο θαη ην 

έηνο πνπ έγηλε ε εξγαζία απηή. 

Τν θπξίσο θπιηλδξηθό δνρείν, πνπ πεξηέρεη ην πιηθό θαηάζβεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

ραιπβδνέιαζκα πνπ πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο NHS 19/72 θαη ζα έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκαζηηθή 

πδξαπιηθή πίεζε 25 αηκνζθαηξώλ θαη ζε πίεζε ζξαύζεο 75 αηκνζθαηξώλ (NHS 19/71). 

Σην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ ζα ππάξρεη θαηάιιειε ρεηξνιαβή, ελώ ν ππζκέλαο ζα θέξεη ζηδεξέληα 

ζηεθάλε ή εηδηθή θαηαζθεπή γηα λα κελ εθάπηεηαη ζην έδαθνο. Θα ηνπνζεηεζνύλ ζε ύςνο 0.80m – 

1.20m  από ην δάπεδν. 

Τν κήθνο εθηόμεπζεο πιηθνύ θαηάζβεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.0 m. 

 

 

3. ΦΩΣΙΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σην θηίξην πνπ εμεηάδνπκε ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά νδεύζεσο δηαθπγήο, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

πάλσ από ηελ έμνδν θηλδύλνπ θαη ζηηο νδεύζεηο δηαθπγήο θαη ζα πιεξνύλ ηα παξαθάησ : 

I. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 

1838 «Δθαξκνγέο Φσηηζκνύ - Φσηηζηηθά Αζθαιείαο», όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. 

II. Ζ δηαθνπή ηνπ ζηελ δηάξθεηα αιιαγήο από κηα πεγή ελέξγεηαο ζε άιιε, πξέπεη λα είλαη 

ειάρηζηε. Ζ επηηξεπόκελε δηαθνπή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10 sec. 

III. Ο θσηηζκόο αζθαιείαο πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη από ζίγνπξε εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο, ή λα 

είλαη απηόλνκνο εηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε όια ηα ζεκεία ηνπ όαπεόνπ ε ειάρηζηε ηηκε 

ησλ 10 lux, κεηξνύκελε ζηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

IV. Τν ζύζηεκα ηνπ θσηηζκνύ αζθαιείαο πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπόκελν θσηηζκό γηα 30 

min ηνπιάρηζηνλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνύ ξεύκαηνο. 
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ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 

4. ΗΜΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Τα ζήκαηα (πηλαθίδεο) δηάζσζεο ή βνήζεηαο, θαζώο θαη ηα ζήκαηα (πηλαθίδεο) πνπ αθνξνύλ ηνλ 

ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό κε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα - εγθαηεζηεκέλα 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 7010 «Γξαθηθά ζύκβνια - Φξώκαηα θαη ελδείμεηο αζθαιείαο - 

Καηαρσξεκέλεο ελδείμεηο αζθαιείαο», όπσο θάζε θνξά ηζρύεη αθνύ ειέηθζεζαλ ππόςε νη δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 105/1995 (ΦΔΚ Α' 67) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ» 

5. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ – ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 

Σθνπόο ηνπ θάησζη πεξηγξαθνκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ από ππξθαγηά κε ηελ 

αλίρλεπζε ζην αξρηθό ζηάδην θάζε εζηίαο θαπλνύ, ππξαθηώζεσο ή απνηόκνπ αλόδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ κειέηε, ζρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ απηόκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο έγηλε ζύκθσλα κε 

ην πξόηππν ΔΛΟΤ EN 54: «Σπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνύ». Ζ κειέηε, ζρεδίαζε θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο ππξθαγηάο είλαη ζύκθσλε κε ην πξόηππν 

ΔΛΟΤ EN 54−11 «Δθθηλεηέο ζπλαγεξκνύ ρεηξόο» θαη ΔΛΟΤ EN 54−23: «Γηαηάμεηο ζπλαγεξκνύ – 

Οπηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνύ». 

Θα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαη αλαγγειίαο ππξθατάο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Κνκβία ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνύ 

 Ππξαληρλεπηέο ηνληζκνύ – θαπλνύ 

 Φάξνπζεηξήλεο αλαγγειίαο ππξθαγηάο 

 Κεληξηθό πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 

 Καισδηώζεηο 

 Δθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο 

 

5.1. Κομβία τειροκίνηηοσ ζσναγερμού  

Θα ηνπνζεηεζνύλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία θνκβία ζπλαγεξκνύ 

κέζα ζε εηδηθό επίηνηρν ή ρσλεπηό θνπηί κε γπάιηλν θάιπκκα. 

Καλέλα ζεκείν ηεο θάηνςεο δελ ζα απέρεη πεξηζζόηεξν από 50 m από ην πιεζηέζηεξν θνκβίν 

ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνύ (αγγειηήξα). 

Σε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα επελεξγνύκε ρεηξνθίλεηα ζπάδνληαο ην ηδάκη νπόηε ζα παξέρεηαη ζήκα 

ζηνλ θεληξηθό πίλαθα ππξαλίρλεπζεο γηα ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ 4 θνκβία ζπλαγεξκνύ ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 

5.2. Ανιτνεσηές καπνού  

Αληρλεπηέο θαπλνύ εγθαζίζηαληαη ζην κεραλνζηάζην θαη ην ρώξν ηνπ αξρείνπ: 

Θα ηνπνζεηεζνύλ 2 αληρλεπηέο θαπλνύ ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 

Οη αληρλεπηέο θαπλνύ ζα είλαη αηζζεηήξηα κέηξεζεο ππθλόηεηαο θαπλνύ ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν όξην 

ζπλαγεξκνύ. Ζ απόθαζε γηα ην πόηε κία ζπγθεθξηκέλε ππθλόηεηα θαπλνύ είλαη θσηηά ή όρη, ζα 

ιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

Ο πίλαθαο ζα δηαηεξεί ην κέζν όξν ππθλόηεηαο θαπλνύ πνπ αλαθέξεη ν θάζε αληρλεπηήο μερσξηζηά.  

Ο κέζνο όξνο ζα πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ζηηο κεηαβαιιόκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, αλάινγα 

κε ηνλ εάλ έρεη π.ρ. επηθαζήζεη ζθόλε ζηνλ αληρλεπηή θ.ι.π. Ο πίλαθαο ζα δηαηεξεί επίζεο έλα 

(πξνγξακκαηηδόκελν) βαζκό επαηζζεζίαο γηα ηνλ αληρλεπηή. 

Σπγθέληξσζε θαπλνύ (πξνζαξκνζκέλε ζηελ κεηαβνιή ησλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβνιώλ) πνπ 
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αληρλεύεηαη από αληρλεπηή, ε νπνία ππεξβαίλεη ην πνζνζηό επαηζζεζίαο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αληρλεπηή ζα πξέπεη λα νδεγεί ην ζύζηεκα ζε ζπλαγεξκό. 

Οη αληρλεπηέο θαπλνύ κνινλόηη θαιύπηνπλ αλαιόγσο ηεο δηακνξθώζεσο ηνπ ρώξνπ επηθάλεηα κέρξη 

100m2, γηα ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ζα ιεθζεί κέρξη 50m2. Γεληθά ζηνπο δηαδξόκνπο δελ ζα 

έρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο κεγαιύηεξε από 15m. 

5.3.  σναγερμός 

 Όηαλ παξνπζηαζζεί ππξθαγηά ζην θηίξην ζα γίλεη ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ κε δύν ηξόπνπο : 

 1. Απηόκαηα κέζσ ησλ ππξαληρλεπηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 

 2. Φεηξνθίλεηα κέζσ ησλ θνκβίσλ ζπλαγεξκνύ. 

 Τα θνκβία ζπλαγεξκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ πξηλ από θάζε έμνδν δηαθπγήο ππξνζηεγαλνύ 

δηακεξίζκαηνο θαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο ώζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ νξόθνπ λα κελ απέρεη πάλσ από 50m 

από ηελ ζέζε ηνπ θνκβίνπ. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ 3 θνκβία ζπλαγεξκνύ ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 

5.4.  Καλωδιώζεις 

Ζ θαισδίσζε όισλ ησλ βξόγρσλ ηνπ δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ δηθηύνπ ππξαλίρλεπζεο,  ζα γίλεη κε 

θαιώδην LiYCY 2x(2x1,5mm2) .  

Ζ θαισδίσζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο 24 V ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ κνλάδσλ ειέγρνπ θαη 

εληνιώλ (ΕΑΜ), θαζώο θαη ηνπ δηθηύνπ θσηεηλώλ επαλαιεπηώλ, ζα γίλεη κε θαιώδην ΝΥΜ 2X1.5mm2 

. Με ην ίδην θαιώδην ζα γίλεη θαη ε θαισδίσζε ησλ δσλώλ ησλ ηνπηθώλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο. 

Ο ηξόπνο όδεπζεο ησλ θαισδίσλ ππξαλίρλεπζεο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ησλ ειεθηξηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ αζζελώλ ξεπκάησλ. 

5.5. ειρήνες ζσναγερμού και θωηεινοί επαναλήπηες 

Θα ηνπνζεηεζνύλ θαξνζεηξήλεο ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ ζε πεξίπησζε 

θηλδύλνπ. 

Οη θαξνζεηηήλεο ζα ηξνθνδνηνύληαη θαη ζα ελεξγνπνηνύληαη από ηνλ θεληξηθό πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. 

Θα ηνπνζεηεζνύλ 3 θαξνζεηξήλεο ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 

5.6. Γενικός πίνακας πσρανίτνεσζης 

Ο γεληθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζα βξίζθεηαη ζην ηζόγεην. 

Θα ηξνθνδνηείηαη από ην γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα ηνπ θηηξίνπ κε ελαιιαζζόκελε ηάζε. Σε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ζα ηξνθνδνηείηαη από ζίγνπξε ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο πνπ θνξηίδνληαη 

ζπλέρεηα) ηθαλή λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 4 ώξεο. 

Ο θεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θαισδηώζεηο θαηάιιεινπ ηύπνπ θαη 

δηαηνκήο κε όιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα όξγαλα ζπλαγεξκνύ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

 
Πξέβεδα, 10-2-2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΟΚΑ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ 

Πξέβεδα, 10-2-2020 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
 
 
 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΖΡΑΚΛΖ  
ΣΟΠ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

Πξέβεδα, 10-2-2020 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ 
 
 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΧΡΑΨΣΖ 
ΣΟΠ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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