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Ευθύνες εκπαιδευτών 
 

 

• Εκμάθηση αθλήματος 

 

• Τιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς 

 

• Έλεγχος συνθηκών χώρων εκπαίδευσης 

 

• Ασφάλεια εκπαιδευομένων σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 
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υνθήκες χώρων εκπαίδευσης 
 

 

1. Καταλληλότητα κτηρίου 

 

2. Θέρμανση - Κλιματισμός 

 

3. Αερισμός 

 

4. Υωτισμός 

 

Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων και δοµικών έργων πρέπει να έχουν 

επαρκή φυσικό φωτισµό και αερισµό, άµεσο ή έµµεσο (Άρθρο 11 

Κτηριοδομικού κανονισμού) 
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Ασφάλεια εκπαιδευομένων σε περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης 
 

 

• Πλημμύρα 

 

• εισμός 

 

• Πυρκαγιά 
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Νομοθεσία 
 

 

Αδειοδότηση χώρων συνάθροισης κοινού 

• Προβλεπόμενη χρήση (οικ. Άδεια και σύσταση) 

 

Πυροπροστασία (Άρθρο 7 Κτηριοδομικού κανονισμού) 

• Σα κτίρια και τα δοµικά έργα πρέπει να σχεδιάζονται, να 

κατασκευάζονται και να εξοπλίζονται έτσι, ώστε σε περίπτωση 

πυρκαγιάς:  

 Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόµων που βρίσκονται 

σε αυτά. 

 Να εµποδίζεται η εξάπλωσή της στους άλλους χώρους του κτιρίου.  

 Να αποτρέπεται η µετάδοσή της στα όµορα και στα γειτονικά 

ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές και 

 Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόµενά τους.  

• Οι απαιτήσεις και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων καθορίζονται από τον Κανονισµό 

Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει (και από άλλες 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις).  
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Νομοθεσία 
 

 

• Για χώρους συνάθροισης κοινού χωρητικότητας πάνω από 50 άτομα η 

Πυροσβεστική Τπηρεσία δύναται να χορηγεί πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον Κανονισμό. 

 

• Για χώρους συνάθροισης κοινού χωρητικότητας κάτω των 50 ατόμων που 

λειτουργούν σε κτίρια, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα 

υποδεικνύονται ύστερα από αυτοψία από Αξιωματικό Πυροπροστασίας 

συντάσσοντας έκθεση επιθεώρησης. Για τους παραπάνω χώρους ο 

ενδιαφερόμενος για να λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας πρέπει να 

προσκομίσει στην Πυροσβεστική Τπηρεσία σχέδια (κατόψεις) που να 

δείχνουν την οικοδομή όπως εγκρίθηκε από την Αρμόδια οικοδομική Αρχή. 
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Κλίμακες - Ανελκυστήρες 
 

 

• Για την κυκλοφορία ατόµων και µεταφορά αντικειµένων µεταξύ διαδοχικών 

ορόφων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται σε κάθε κτίριο µία 

τουλάχιστον κλίµακα ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 1,20 µ. 

 

• Για την ασφαλή διαφυγή των ατόµων σε περίπτωση κινδύνου, οι κλίµακες 

κατασκευάζονται (αριθµός, µορφή, θέση και πλάτος) όπως προκύπτει από 

τον κανονισµό πυροπροστασίας κτιρίων που καλύπτει και τις απαιτήσεις 

διαφυγής σε περίπτωση σεισµού. 

 

• Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές ασφαλείας 

του Τπουργείου 
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Οδεύσεις διαφυγής 
 

• Ο πληθυσμός υπολογίζεται  1 άτομο / 1,10 τ.μ. εμβαδού δαπέδου. 

 

• Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0.60 μ.) καθορίζεται σε: 

 (α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες) 

 (β) 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες, ράμπες)  

 

• Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής 

από τους χώρους κύριας χρήσης έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου 

ορίζεται σε 45 μ. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές 

οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο 

μήκους της πραγματικής απόστασης. Η απόσταση της πραγματικής 

απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια 

διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη 

όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%. 

 

•  Σο ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι 

τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων 

τουλάχιστον 2μ. 
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Αριθμός και πλάτη εξόδων 
 

• Από κάθε σημείο συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή 

προς δύο τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μια. 

• Όταν ο χώρος διαιρείται σε δύο μέρη ή κατανέμεται σε δυο επίπεδα με 

διαφορά στάθμης τουλάχιστον 1,10 μ. θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 

μία ξεχωριστή έξοδος για κάθε τμήμα. 

• Οι έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε τέτοια 

διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως οι 

οδεύσεις προς περισσότερες από μία εξόδους σε περίπτωση μιας εστίας 

πυρκαγιάς.  
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Υωτισμός - σήμανση 
 

 Υωτισμός ασφαλείας 

 

• τους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού 

ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων 

ανοικτής περιοχής, ο οποίος εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις 

μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, αν ο χώρος βρίσκεται σε όροφο. 

  

ήμανση ασφαλείας 

•    α. τους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας 

των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού 

υλικού/εξοπλισμού, η οποία εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις 

μέχρι την τελική έξοδο, αν ο χώρος βρίσκεται σε όροφο. 

 

   χεδιαγράμματα διαφυγής 

•    τους χώρους συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται 

σε 4 ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη 

σχεδιαγραμμάτων διαφυγής. 
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Ενεργητική πυροπροστασία 
 

• ε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που έχουν πληθυσμό πάνω από 

200 άτομα πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα 

συναγερμού 

 

• Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να εγκαθίσταται: 

  ε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρήση αναπτύσσεται σε 

τρία (3) ή περισσότερα επίπεδα.. 

 

• Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να εγκαθίσταται: 

 τους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται κάτω από τον 

κατώτερο όροφο εκκένωσης. 

 τους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται από τον πέμπτο 

όροφο και άνω.  

 

• ε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού πρέπει να τοποθετούνται δύο 

τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις σκάλες και στις εξόδους 

κινδύνου σε θέσεις όπου κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει 

περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.  

 

 

 
 Νικόλας Οικονόμου 4 



 

Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας 
 

• Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε χώρους 

συνάθροισης κοινού που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει 

στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής. 

 

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας 
• Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές χώρων συνάθροισης κοινού στους οποίους έχει 

χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από 

τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του. 

 

Κυρώσεις 
•  Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. 
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ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ Α ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΤΠΟΜΟΝΗ Α...... 
 

 

 


